
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému ve Vinařství Holánek a 

návrhem jeho změn. Zaměřuje se především na vyřešení problému s dostupností dat pro 

manažerské rozhodování ve firmě. Po definování teoretických základů je provedena řada 

analýz o současném stavu podniku. Poslední kapitola se zaměřuje na samotné návrhy pro 

zlepšení dostupnosti a bezpečnosti dat, zefektivnění práce uživatelů nebo získání úplně 

nových funkcí. Kapitola je zakončena podrobným harmonogramem implementace 

jednotlivých návrhů pro jejich snadnou realizaci. 

Klíčová slova 

Informační systém, informace, outsourcing, Portál ZEFIS, Mckinseyho model 7S, 

Harmonogram implementace 

Abstract 

This master's thesis is aimed at the analysis of the information system in the Holánek 

Winery and the proposal of its changes. It focuses mainly on solving the problem of data 

availability for management decision making process in the company. After defining the 

theoretical basis, a number of analyses of the current state of the company are performed. 

The last chapter focuses on the proposals themselves to improve data availability and 

security, streamline the work of users or obtain completely new features. The chapter 

ends with a detailed schedule of implementation of individual proposals for their easy 

implementation. 
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Úvod 

Informační systémy jsou dnes extrémně důležité a také velmi rozmanité. Lze se setkat 

s jednoduchými aplikacemi v telefonu, často pokročilejšími na webu nebo také 

s rozsáhlými a nákladnými molochy, bez kterých by nemohly fungovat banky či státní 

instituce. Některé IS bývají jednoúčelové, ale většina přináší uživatelům největší 

přidanou hodnotu právě svojí provázaností a komplexností. 

Do chodu rodinného Vinařství Holánek jsem byl zapojovaný již od samého dětství. Ze 

začátku jsem se účastnil pouze jako pozorovatel nebo jsem pomáhal s méně náročnými 

úkony. V posledních letech se začíná ukazovat, že znalosti získané při studiu Fakulty 

podnikatelské na VUT v Brně jsou potřebné ve vedení podniku.  Otec ani bratr, kteří dnes 

vinařství vedou, nemají ekonomické znalosti, a tak se čím dál častěji zapojuji do 

rozhodovacích procesů. 

Právě nedostatek ekonomických a manažerských znalostí v kombinaci s rychlým růstem 

společnosti začíná způsobovat nedostatečný přehled managementu o firmě. Nedávno se 

do společnosti implementoval nový informační systém Gastrowin, od kterého si vedení 

slibovalo větší přehled o společnosti. Nesprávné uchopení tohoto nástroje a několik 

dalších komplikací však situaci nezlepšilo. Dokonce se skrz neuvážené investice dostala 

společnost do příliš velkého finančního rizika. Je třeba příčiny problémů zanalyzovat a 

nalézt vhodné způsoby jejich řešení, aby vinařství mohlo nadále fungovat a vyrábět 

skvělá moravská vína. 

Po sestavení cílů práce, metod a postupů zpracování si definuji teoretické základy, které 

budu využívat v průběhu práce. Setkáme se zde s termíny jako informační systémy, 

SLEPTE analýza, Porterův model pěti sil, McKinseyho model 7S nebo virtualizace. Ve 

třetí kapitole provedu, dle již definovaných postupů, řadu analýz, díky kterým získám 

širší přehled o současném stavu. Na konci práce sestavím návrhy, které by měly být 

řešením současných komplikací ve vinařství. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem práce je na základě provedené analýzy současného stavu vyřešení problému 

s dostupností dat pro manažerské rozhodování ve firmě. Tím je myšleno finanční 

plánování, reporting tržeb, nákladů, cash-flow a vytížení zaměstnanců.  

Dílčími cíli, jejichž splnění povede k splnění hlavního cíle jsou zpracovaní analýzy 

efektivity informačního systému z pohledu sběru dat pro manažery, posouzení vnějších a 

vnitřních vlivů působících na organizaci, návrh změn, které by měly zajistit řešení 

firemních problémů vyplývajících z analýz, posouzení variant návrhů, výběr vhodného 

řešení a nakonec celkové ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení se zhodnocením 

přínosů. 

Metody a postupy zpracování 

Klíčovým prvkem analytické části je analýza informačního systému Gastrowin pomocí 

portálů ZEFIS. Díky ní získáme přehled o efektivnosti a bezpečnosti IS. Dále budou 

zpracovány analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil a 7S. Pro získání komplexního 

přehledu o vinařství bude vše shrnuto ve SWOT analýze. 

Výsledky těchto analýz se následně využijí pro sestavení dílčích návrhů změn. Ty by 

měly nabízet lepší dostupnost a bezpečnost dat, zefektivňovat práci uživatelům nebo 

přinést nové užitečné funkce. Po porovnání jednotlivých návrhů se vybere optimální 

řešení a zhodnotí se jeho náklady a potenciální přínosy v případě realizace.  
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2 Teoretická východiska práce 

V první kapitole si vysvětlíme všechny klíčové pojmy, se kterými se bude pracovat 

v průběhu celé práce. Nejprve se seznámíme v některými zásadními termíny a následně 

si popíšeme fungování a postupy všech analytických metod, které budou využity v další 

kapitole. 

2.1 Informace 

Slovo informace označuje velmi široký pojem, každodenně užívaný v různých 

významech bez ohledu na informační technologie. Obecně se tento termín používá ve 

významu údaje popisujícího stav reálného prostředí. Někteří autoři definují informaci jen 

jako odpověď na otázku.1 Nositelem informace jsou data, která můžeme zaznamenat a 

skladovat. Mohou mít formu textu, zvuku, obrazu či jiných smyslových vjemů. 

Informace jsou obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj poznání. Mají nehmotný charakter a 

vždy musí být spojeny s nějakým fyzickým pochodem, který je nese.2 

V podnikové praxi se v současnosti stávají kvalitní informace klíčem k úspěchu. Pokud 

jsou uživateli k dispozici ve správný čas, na správném místě, umožnují přijímání 

kvalifikovanějších rozhodnutí. Tím zvyšují hodnotu podniku a stávají se součástí jeho 

produktů. Jejich přidaná hodnota je dána tím, jak vhodně jsou využity. 

Přesné informace mohou snížit nebo úplně odstranit některé náklady. Včasná znalost 

termínu dodávek a požadavků zákazníků může být použita například k zásadnímu snížení 

skladových zásob. 

Správné informace mohou i zvyšovat příjmy. Vhodně umístěné informace v reklamě jsou 

schopné upoutat pozornost zákazníků a tím zvýšit prodeje. 

 

1 BENEŠ, Pavel. Informace o informaci, aneb, Nový pohled na tento svět. 
2 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 
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Jelikož informace pro firmy představují zdroj, přinášejí s sebou i výdaje. Jejich pořízení, 

zpracování a uchování může stát podnik nemalé peníze, a navíc se jejich hodnota v čase 

rychle ztrácí. S tím musejí počítat informační systémy.3 

2.2 Data 

Množinu symbolů popisující objekt bez kontextu označujeme jako data. Aby se data stala 

informací, musí nejprve dojít k jejich interpretaci a zapojení do kontextu. Informace se 

mohou transformovat do znalostí, pokud je jejich uživatel použije a získá potřebné 

zkušenosti. 

Data jsou například ceny zboží. Informací je cena konkrétního zboží v konkrétní měně. 

Abychom se na data mohli dotázat, popisují se metadaty. Příkladem metadat je „cena 

v Kč“ a příkladem dat je „10“.4 

2.3 Informační systém 

V literatuře existuje mnoho definic informačního systému. Pro účely této práce přijmeme 

následující: „Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod 

(programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 

prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“5 

Aby data byla užitečná užitek, musí jejich interpretace přinést něco nového, snížit 

neurčitost světa. Příjemce informaci následně může využít například pro nějaké 

rozhodnutí, které mu přinese prospěch. 

Informační systémy existují od počátku lidstva. Jako výpočetní výkon byl využíván pouze 

lidský mozek a jejich vývoj byl velmi pomalý. V polovině 20. století nastal zvrat 

v podobě digitální počítačové technologie. O tomto zlomu se hovoří jako o informační 

revoluci. Od té doby se všechny „moderní“ technologie využívané při výstavbě 

informačních systémů začaly označovat jako informační technologie. Oba pojmy tak 

začaly v běžném životě splývat. Autor výše uvedené definice rozlišuje informační systém 

 

3 BASL, Josef. Podnikové informační systémy. 
4 GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 
5 MOLNÁR, Zdeněk. Moderní metody řízení informačních systémů. 
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od informační technologie tak, že systém reprezentuje potřebu informací, zatímco 

technologie reprezentuje její uspokojení.6 

2.3.1 Výdaje na informační systém 

Na výdaje na informační systém se lze dívat dvojím pohledem. Prvním z nich je držení 

stabilní výše výdajů za IS a snaha o maximalizaci užitku z investovaných finančních 

prostředků. Druhým, podle profesora Molnára, mnohem správnějším, je definování 

aplikací a funkcionalit IS potřebných pro další rozvoj podniku a hledání nejlevnějšího 

způsobu pořízení. Druhý způsob dává větší smysl, protože neplatí, že čím vyšší výdaje za 

IS podnik vydá, tím vyšších dosáhne přínosů. Daleko více než na výši vynaložených 

prostředků závisí na účelnosti.7 

2.3.2 Přínosy informačního systému 

Informační systém především usnadňuje dosažení strategických cílů. Dochází k tomu 

podporou koordinace činností pracovníků a rozhodovacích procesů.  

Manažeři firem od informačních systémů často očekávají kromě snižování nákladů i 

zvyšování produktivity a mnoho dalších přínosů. Jak ukázal průzkum provedený 

společnosti Deloitte & Touche v roce 1998 v České republice, očekávání bývají často 

příliš velká. 8 

Pokud se podíváme na přínosy IS z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti organizace, 

nejlépe k tomu poslouží Porterův model pěti sil. Pomocí správně fungujícího 

informačního systému totiž můžeme vytvořit potenciální konkurenci vstup na trh, snížit 

vyjednávací sílu zákazníků i dodavatelů, vytvořit či inovovat vlastní produkty anebo 

vytvořit konkurenční výhody a snadněji tak čelit současné konkurenci.9 

 

6 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 
7 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů, s. 31. 
8 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 
9 SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 



15 

 

2.3.3 Složky informačního systémů 

Informační systém tvoří pět složek: 

- HW jako hardware,  

- SW jako software, 

- DW jako dataware, 

- PW jako peopleware, 

- OW jako orgware. 

Jelikož každá z těchto složek stojí podnik peníze, lze je chápat i jako zdroje informačního 

systému. Pokud u nich nastane synergie, umožní nám získat přínosy z IS. Aby synergie 

nastala, musí se jednotlivé složky řídit tak, aby žádná z nich nebyla úzkým hrdlem nebo 

nebyla příliš nákladná. Docílit této synergie není jednoduché, jelikož změna jednoho 

prvku ovlivní všechny ostatní.10 

2.4 Outsourcing 

Termín outsourcing vyjadřuje dohodu s jinou organizací, o přenesení odpovědnosti za 

novou nebo existující činnost, kterou by bylo možné jinak provádět interně. Někdy 

zahrnuje i převod zaměstnanců a aktivit do partnerské společnosti.11 Pokud dodavatel 

outsourcingu působí v jiné zemi, používá se termín offshoring. 

K využívání outsourcingu dochází nejen v IT čím dál častěji, protože hraje významnou 

roli v zachování konkurenceschopnosti firmy. Lze díky němu redukovat náklady nebo 

optimalizovat cash-flow. 

Pokud se podnik rozhodne pro outsourcing, musí si s dodavatelem do detailu smluvně 

ošetřit všechny podmínky spolupráce. Pokud se smlouvy špatně nastaví, může spolupráce 

náklady zvýšit namísto, aby je pomáhala snížit.12 

 

10 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 
11 MCCARTHY, Ian a Angela ANAGNOSTOU. The impact of outsourcing on the transaction costs and 

boundaries of manufacturing. 
12 SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. 
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2.5 Virtualizace 

Pomocí virtualizace můžeme rozdělit jeden fyzický server, operační systém, aplikace, 

úložiště apod tak, aby fungovaly jako více virtuálních zdrojů. Tím lze dosáhnout lepšího 

managementu IT a zvýšit flexibilitu nutnou při rychle měnících se požadavcích.13 

2.6 SLEPTE analýza 

Stabilita podniku ovlivňuje také soulad jeho strategických cílů s okolními vlivy. Ty 

mohou vyvolávat budoucí příležitosti nebo hrozby. Proto je nutné je sledovat, analyzovat 

a vyhodnocovat. Díky tomu může podnik snadněji dosáhnout konkurenční výhody. 

SLEPTE (PESTLE) analýza vychází z PEST analýzy a je rozšířena o ekologické a 

legislativní faktory. Celkem je tedy složena z následujících faktorů: 

- Sociální, 

- Legislativní,  

- Ekonomické,  

- Politické,  

- Technologické,  

- Ekologické.  

Analýza zahrnuje mnoho vlivů a trendů působících na organizaci. Je nutné si ovšem 

uvědomit, že i když se povede určitý trend předpovídat, nemusí být zřejmé, jaký bude 

jeho vliv na danou firmu. Ovšem samotná identifikace vlivu je pro podnik přínosná, 

jelikož podniku umožňuje připravit se na potenciální změny.14 

2.7 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil je jednou z nejvýznamnějších metod pro analýzu konkurence a 

výkonosti podniku. Popisuje pět sil, které určují konkurenceschopnost a tím i možnost 

dosahování zisku. Vliv těchto sil určuje slabé a silné stránky odvětví. Nalezením silných 

a slabých stránek může podnik efektivně zvolit vlastní podnikovou strategii. Model lze 

 

13 SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. 
14 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. str. 42 



17 

 

použít na jakýkoliv segment ekonomii. Poprvé byl zmíněn v Harvard Business Review 

v roce 1979, kde o něm napsal sám autor Michael E. Porter.15 

Porterovými pěti silami jsou: 

- Současní konkurenti v odvětví, 

- Příchod nových konkurentů, 

- Hrozba substitučního produktu, 

- Vyjednávací síla zákazníků, 

- Vyjednávací síla dodavatelů.16 

 

Obrázek 1: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (17)) 

 

 

15 PORTER, Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. 
16 PORTER, Michael. On competition. 
17 PORTER, Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. 
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Současní konkurenti v odvětví 

Množství konkurentů, jejich síla a nabídka výrobků nebo služeb určuje konkurenční sílu 

společnosti. Pokud zákazníci mají možnost nakupovat od konkurentů srovnatelné 

produkty, začne se konkurovat cenou. V takové situaci je pro společnost obtížné 

dosahovat zisku. Pro odlišení lze investovat do inovací, reklamy, odlišení produktu anebo 

přejít na jiné prodejní kanály, např. z off-line na online. Samotné úspory z rozsahu 

neumožní zvýšit ceny, ale zvyšují marže při stálých cenách. 

Příchod nových konkurentů 

Odvětví, na kterých lze dosahovat vysokého výnosu přitahují novou konkurenci. To 

snižuje ceny a tím i marže. Dochází tak k vybalancování ziskovosti jednotlivých odvětví. 

Vstup do odvětví však může být někde obtížnější než jinde. Bariérou vstupu do odvětví 

by mohla být velká kapitálová náročnost, náklady na změnu dodavatele, omezené 

přístupy k distribučním kanálům, patenty nebo vládní restrikce.  

Hrozba substitučního produktu 

Substitut je produkt, který s použitím odlišné technologie uspokojuje alespoň částečně 

stejnou potřebu. Příkladem je například vepřové a hovězí maso. Nemají stejné nutriční 

hodnoty ani chuť, ale lze je ve velkém množství případů při přípravě jídla zaměnit. 

Substituty trh značně omezují v případě potenciálního nárůstu cen. Při rostoucích cenách 

produktu roste motivace zákazníků nahrazovat spotřebu produktu spotřebou substitutu. 

Z toho důvodu substituty značně omezují růst cen a tím i růst marží. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Porter popisuje zákazníky jako výstup trhu. Schopnost zákazníků dostat firmu pod tlak je 

daná tím, jak jsou zákazníci citliví na změnu ceny a jaké mají alternativy k produktu. 

Obecně sílu zákazníka ovlivňuje množství produktů, které poptává, náklady na změnu 

dodavatele, informovanost, existence substitutů atd… 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Při pohledu na dodavatele se podnik přesouvá z pozice prodávajícího do pozice 

zákazníka. Vztah s dodavatelem je obdobný jako se zákazníkem, pouze vše platí naopak. 

Síla dodavatele je tedy také závislá na odebíraném množství, ale v tomto případě platí, že 

čím větší podíl odebíraného množství firma na produkci dodavatele má, tím menší je 
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schopnost dodavatele držet vysokou cenu. Pokud je společnost jediným zákazníkem 

dodavatele, začínají platit zásady monopolního trhu a dodavatel pouze přijímá nebo 

odmítá cenu, kterou mu společnost diktuje. Zpravidla cena klesá až do toho okamžiku, 

kdy se cena dostane až na ekonomické náklady18.19 

2.8 McKinseyho model 7S 

Model řízení 7S vyvinuli v 80. letech minulého století obchodní poradci Robert H. 

Waterman a Tom Peters ve společnosti McKinsey. Dnes se model nejčastěji používá jako 

nástroj organizační analýzy k posouzení vnitřní struktury organizace. 

Model vychází z teorie, že aby organizace mohla dobře fungovat, musí mít sladěných 

sedm kritických prvků. Pomocí toho lze identifikovat co je třeba upravit, aby se zlepšil 

nebo zachoval výkon při plánovaných změnách. Plánovanou změnou může být například 

restrukturalizace, nový proces, fúze společnosti, nový IS nebo třeba změna vedení. 

Pomocí modelu lze pozorovat vzájemné propojení všech organizačních prvků a 

předpokládat reakce na změnu v jednotlivé oblasti.20 

7S lze rozdělit na komponenty tvrdé:  

- Strategie,  

- Struktura,  

- Systémy společnosti, 

a na měkké: 

- Schopnosti,  

- Styl řízení, 

- Skupina (spolupracovníci), 

- Sdílené hodnoty. 

 

18 SOUKUPOVÁ, Věra a Dana STRACHOTOVÁ. Podniková ekonomika. 
19 PORTER, Michael. On competition. 
20 HAYES, John. The theory and practice of change management. 
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Tvrdé komponenty jsou snadno definovatelné a měřitelné. Lze je zpracovat do grafů či 

s nimi pracovat v informačních systémech. Naopak měkké komponenty jsou složité na 

rozpoznání. Pokud se změní, mohou přímo ovlivnit celou kulturu ve společnosti.21 

 

Obrázek 2: Model 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (22)) 

 

21 McKinsey 7-S Framework. 
22 HAYES, John. The theory and practice of change management. 
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Strategie 

popisuje plán organizace, jak dosáhnout a udržet konkurenční výhody. Minimálně je třeba 

si odpovědět na tyto otázky: 

Jaká je naše strategie? 

Jak chceme dosáhnout našich cílů? 

Jak se vypořádáme s konkurenčním tlakem? 

Jakým způsobem zareagujeme na změnu poptávky zákazníků? 

Není strategie v rozporu s ekologickými zásadami? 

Struktura 

popisuje, jak je společnost organizovaná, jak jsou rozdělené týmy a kdo je koho šéfem. 

Otázky ke struktuře: 

Jaká je ve společnosti hierarchie? 

Jak spolu různé útvary spolupracují? 

Jaká je spolupráce jednotlivých členů v týmech? 

Je rozhodování centralizované nebo decentralizované? Není to v rozporu s tím co děláme? 

Systémy společnosti 

jsou způsoby a postupy, jak se postupuje při práci. Nutně se musí odpovědět na tyto 

otázky: 

Jaké jsou hlavní systémy pro řízení celé organizace? Jde především o finanční a HR 

systémy. Existuje nějaká jejich dokumentace? 

Jaký je způsob kontrol, jejich intenzita a hodnocení? 

Jaká interní pravidla a procesy používají jednotlivé týmy, aby se držely cesty? 

Schopnosti 

popisují reálné schopnosti a kompetence zaměstnanců podniku. Nutné otázky k získání 

přehledu o schopnostech: 
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Jaké schopnosti jsou silnou stránkou týmů / společnosti? 

Jaké schopnosti týmům / společnosti chybí? 

Existují nějaké činnosti ve firmě, které vykonávají nekompetentní pracovníci? 

 Jakým způsobem se schopnosti měří a hodnotí? 

Styl řízení  

je způsob vedení zaměstnanců.  Pro získání přehledu o stylu řízení se musí odpovědět na 

tyto otázky: 

Kolik důvěry vkládá vedení do podřízených pracovníků při delegování úkolů? 

Jak je využívaný styl vedení ve firmě úspěšný? 

Členové týmu mají tendenci je kooperacím nebo spíše ke konkurování? 

Styly vedení vedoucích se mění podle jejich osobnosti. Styly dělíme na: 

- Autokratický styl – vedoucí rozhoduje sám, nekonzultuje svá rozhodnutí 

s ostatními. 

- Demokratický styl – vedoucí spolupracuje při rozhodování se pořízenými 

pracovníky. 

- Volný styl – vedoucí vkládá důvěru ve své podřízené pracovníky. Ti se 

rozhodují samostatně.23 

Skupina 

je tvořena zaměstnanci a jejich schopnostmi. Minimálně je třeba si odpovědět na tyto 

otázky: 

Jaké pozice a specializace v týmu již jsou a jaké je třeba obsadit? 

Jaké kompetentní osoby v týmu chybí?  

 

23 POŠVÁŘ, Zdeněk a Jiří ERBES. Management I. 
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Sdílené hodnoty 

Jsou klíčové hodnoty organizace. Popisují kulturu organizace a pracovní etiku. Pokud se 

hodnoty zaměstnance neshodují se sdílenými hodnotami v organizaci, tak klesá motivace 

spolupracovat. Vyvstávají tyto otázky: 

Jaké jsou základní hodnoty? 

Jaká silná je firemní / týmová kultura? 

Na jakých základních hodnotách byla společnost postavena?24 

2.9 Portál ZEFIS 

Portál ZEFIS je nástroj pro analýzu informačních systémů. Od uživatelů získá data o 

firmě, IS a procesech pomocí dotazníků. Ty zpracuje a vygeneruje přehled základních 

nedostatků. Ke všem nedostatkům navíc dá doporučení, jak je lze odstranit. V plném 

přístupu navíc porovná nedostatky testované firmy se srovnatelnými konkurenty, aby měl 

uživatel přehled, jestli je jeho stav běžný. 

Jednotlivé nedostatky se dělí do sedmi kategorií: 

- Technika, 

- Programy, 

- Pravidla, 

- Pracovníci, 

- Data, 

- Zákazníci, 

- Provoz.25 

U techniky se sleduje především její rychlost a spolehlivost. Programy se zaměřují na 

informační systémy a ostatní firemní software. Informační systém musí zajišťovat 

doručení správných informací na správné místo, ve správný čas, ale hlavně šetřit pracnost 

pracovníkům. Pracovníci musejí být schopni pracovat podle pravidel a bez chyb. U dat 

 

24 McKinsey 7-S Framework. 
25 ZEFIS [online]. 
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se zkoumá, jestli jsou bezpečně uložena, dostatečně chráněna a kompletní. Pokud 

zákazníci se systémy pracují nebo se jich nějak jinak týkají, sleduje se, jestli odpovídají 

jejich potřebám a zájmům. Jejich data musejí být dostatečně zabezpečena, protože 

podléhají GDPR. Pravidla, směrnice a pracovní postupy jsou významnou skupinou, ze 

které pracovníci čerpají informace, aby věděli, jak mají být činnosti prováděny. Zjišťuje 

se, zda jsou dodržována a kontrolována. V provozu se ověřuje, zda je zajištěna dostatečná 

podpora pracovníků, na jaké narážejí při práci problémy a jestli dodržují pravidla. 

Efektivnost a bezpečnost 

Jako shrnutí všech výsledků slouží závěrečné grafy efektivnosti a bezpečnosti. Cílem 

společnosti by mělo být vyvážení všech oblastí tak, aby všechny dosahovaly přibližně 

stejných hodnot. Takové řešení by mělo nejmenší náklady při nejvyšší účinnosti. Celková 

efektivnost/bezpečnost sytému je totiž dána nejslabším článkem – viz graf. 

 

Obrázek 3: Graf efektivnosti 

(Zdroj: zefis.cz26) 

 

26 ZEFIS [online]. 
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Pokud se alokuje příliš mnoho prostředků do silných oblastí, náklady jsou vynaloženy 

zbytečně a dochází tak k plýtvání zdroji.27 

2.10 SWOT analýza 

Strategický management byl poprvé doplněn touto analýzou v 60. letech 20. století. 

Dobrá strategie by měla porovnávat vnější situaci podniku se situací vnitřní. Analýzou se 

inspiroval i Michael E. Porter při tvorbě své analýzy, a tak si jsou z části podobné28. 

Analýza SWOT ovšem slouží lépe právě jako shrnutí všech doposud získaných podkladů 

z předchozích analýz.29 Faktory ovlivňující činnost společnosti lze rozdělit následovně: 

 

Obrázek 4: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (30)) 

 

27 ZEFIS [online]. 
28 PORTER, Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. 
29 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera. 
30 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera. 
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Podle schopnosti společnosti faktory ovlivnit, je můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. 

Pokud ke každému vnitřnímu faktoru přiřadíme vnější faktory a ke každému vnějšímu 

vnitřní, získáme SWAT matici. 

 

Obrázek 5: SWAT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (31)) 

SWAT matice pomáhá strategickým manažerům využívat plný potenciál příležitostí a 

silných stránek podniku, a naopak hledat způsoby, jak se vyhýbat hrozbám nebo 

odstraňovat slabé stránky podniku. 

SO strategie – Způsoby, jak maximálně využití příležitostí pomocí silných stránek. Jde 

o ideální situace, které nesmí firma promarnit. 

ST strategie – Některé hrozby lze odrazit velmi snadno s využitím silných stránek 

podniku přímou konfrontací. Je nutné takovéto situace dobře identifikovat. 

WO strategie – Obvykle podnik stojí mnoho zdrojů slabé stránky odstraňovat. Využitím 

vhodných příležitosti je lze odstranit snadněji. 

 

31 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera. 
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WT strategie – V okamžicích, kdy se setkají slabé stránky s hrozbami dochází ke 

krizovému řízení podniku. Pokud se nezareaguje správně může nastat i bankrot. Proto se 

musí takového situace dobře identifikovat.32 

  

 

32 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera. 
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3 Analýza současného stavu 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou Vinařství Holánek a jeho okolím. První částí je 

představení společnosti a její firemní struktury. Následně se zanalyzuje okolí pomocí 

SLEPTE a Porterova modelu pěti sil. K analýze vnitřních vlivů se využije McKinseyho 

7S a pro získání přehledu o informačním systému Gastrowin ve vztahu k procesu 

manažerské rozhodování se použije analýza z portálu ZEFIS. Na konci kapitoly se 

porovnají všechny výsledky z analýz ve SWOT analýze.  

3.1 Základní údaje o podniku 

Vinařství Holánek založil Ing. Hynek Holánek v roce 1990 a vede jej dodnes. Vinařství 

sídlí v obci Ivaň, která leží jižně od města Brna. Původně bylo hlavním produktem 

společnosti šumivé víno Reskátor. Produkce šumivých vín musela být z důvodu změny 

legislativy ohledně celních skladů zrušena již po třech letech. Od té doby se vyrábí pouze 

tichá vína. K výrobě vín využívá vinařství hrozny z vlastních 25 hektarů vinic, které si 

samo vysadilo. Vinice jsou obhospodařované cestou, při které jsou v největší možné míře 

podporovány a respektovány přírodní obranné mechanismy ekosystému vinohradu. V 

posledních letech vinařství nabízí i soukromé akce ve formě svateb nebo firemních 

večírků v prostorách Vinařského dvora na faře. 

 

Obrázek 6: Vinohrad odrůdy Pálava naproti vrchu Pálava 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Analýza vnějšího prostředí  

Jako první si uděláme analýzu vnějších faktorů. Nejprve se na okolí podíváme pomocí 

SLEPTE a následně bude sestaven Porterův model pěti sil, který nám odhalí základní 

složky konkurence.33 

3.2.1 SLEPTE 

Úspěšný podnik musí mít svoji strategii v souladu s okolím. Pro vytvoření takové 

strategie je nutné znát faktory vnějšího prostředí. Proto si nyní sestavíme SLEPTE 

analýzu. Pomocí ní budeme zkoumat sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické faktory působící na vinařství. 

Sociální faktory 

Pokud se podíváme na pozici moravských vín z pohledu světového konzumenta, tak 

obliba i kvalita těchto vín neustále roste. Moravská vína získávají každoročně více 

medailí na mezinárodních soutěžích. Konkrétně mezi lety 2016–2018 narostl počet 

medailí z 645 na 909.34 

Pro domácí konzumenty jsou moravská vína hodnotnější než ta zahraniční. Dle ředitele 

Vinařství Holánek i konkurenčních vinařů mají o moravská vína největší zájem zejména 

Češi a celková produkce vín na Moravě kryje cca 1/3 domácí poptávky. To je způsobeno 

především legislativním omezením (práva výsadby – viz 2.1.3. Legislativní faktory). 

Také to motivuje podvodníky dovážet do ČR vína ze zahraničí, která následně prodávají 

jako moravská. 

Společnost víno vnímá jako zdravý nápoj. Dokonce někteří lékaři doporučují 1-2 dl vína 

před spaním. Spotřebitelé, kteří alkohol téměř nepijí, malé množství vína obvykle 

neodmítnou.  

 

33 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera. str. 179 
34 Největší úspěchy českých a moravských vín. 
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Ve většině vyspělých zemí se víno bere za nápoj společenský. Konzumace vína 

v restauraci je například ve Francii standardem. I pravidla etikety vnímají víno v rozumné 

míře jako samozřejmost.  

Když se na sociální faktory podíváme z pohledu managementu lidských zdrojů, tak se 

celkový obor zemědělství dostává pod tlak rostoucímu odporu k manuální práci mezi 

zaměstnanci. Práce ve vinohradě patří mezi fyzicky náročnější, a tak získání zaměstnance, 

který je nejen fyzicky zdatný, ale i samostatný a kvalifikovaný doprovází jeho požadavky 

na vysokou mzdu. To vytváří tlak na investice do technologií a zvyšování produktivity 

práce, ale znovu i na kvalifikaci zaměstnanců. O levnou pracovní sílu v podobě 

nevzdělaných nebo nesamostatných pracovníků by nouze nebyla. 

Legislativní faktory 

Vinařství je již od Rakouska-Uherska regulováno legislativou. Ze začátku šlo především 

o definování typů vín a zákazy víno ředit vodou apod. Dnes je produkce vína legislativou 

svázána na úplně jiné úrovni. Zejména od vstupu do EU. 

1.5.2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. To s sebou přineslo i změnu 

legislativy pro vinařství. Konkrétně vinařský zákon 321/2004 Sb. Od toho dne již 

nemohou čeští vinaři vysazovat nové vinice. Mohou pouze pomocí výsadbových práv 

provést obnovu stávajícího vinohradu z jednoho místa na druhé.35 

Z vína, jako z jediného alkoholu se nemusí platit spotřební daň. Jde ovšem pouze o tichá 

vína. Spotřební daň na tichá více se sice eviduje, ale má nulovou výši. 

Jistě není překvapením, že víno je alkoholický nápoj, a tak je zakázané jej prodávat 

osobám mladším 18 let. 

Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce vzniká na jaře 2020, tak v těchto dnech je trh 

značně zasažený karanténou spojenou s virem COVID-19. Prodej vína je sice povolen, 

ale zásadní omezení pohybu osob drasticky snižuje množství zákazníků, kteří prodejnu 

navštíví. 

 

35 RÉBLOVÁ, Martina. Konec vinic v Čechách aneb proč je každá obnovená vinice důležitá. 
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Ekonomické faktory 

Rostoucí obliba vín a jejich omezená produkce (viz 2.1.3 Legislativní faktory) bude 

v budoucnu pravděpodobně vyvolávat nárůst cen a tím i zvýšení marží. Dojde také ke 

snížení konkurenčního tlaku. Vinařství, která získají zásadní podíl z výsadbových práv, 

získají i významnější tržní postavení. To může vést k tvoření oligopolů nebo dokonce 

monopolu. 

Výše úrokových sazeb se nyní pohybuje na historických minimech. To zvýhodňuje 

podnikatele, kteří mají business dostatečně stabilní na to, aby byli schopni úvěry splácet. 

Ekonomická situace trhu se v poslední dnech značně změnila. Ještě na začátku tohoto 

roku prodejna hlásila nadprůměrné týdenní prodeje. Dnes trh zažívá silnou recesi a mnozí 

ekonomové předpovídají ekonomickou krizi. Pandemie koronaviru způsobuje paniku, 

zastavování výroby, někde hromadné propouštění zaměstnanců nebo dokonce zavírání 

celých podniků. Ohrožené jsou především podniky, kde se lidé shromažďovali. Hospody 

a turistika zažívají těžké časy. V posledních letech značná část tržeb Vinařství Holánek 

pochází právě z Vinařského dvora na faře. Ten zůstane minimálně po dobu karantény 

zavřený. 

Centrální banka a vláda přislíbily opatření na podporu podniků zasažených koronavirem. 

Dnes však nikdo neví, co může od těchto slibů očekávat, protože rozdělování prostředků 

je velmi komplikované zvládnout už jen po administrativní stránce.   

Obecně lze říct, že spotřeba vína není na ekonomické cykly příliš navázaná, jelikož 

v letech 2008 a 2009 vinařství Holánek neprodělalo žádné ztráty a krátce po krizi začali 

tržby zaznamenávat opět strmý růst. 

Politické faktory 

Politické prostředí České republiky lze považovat spíše za stabilnější. Vláda od roku 2012 

dokonce snižuje státní dluh. V roce 2012 dosahoval 41 % HDP a v roce 2019 klesl na 29 

%.36 Pro srovnání sousední Německo – 62 %, Francie – 100 % nebo USA 108 %. 

 

36 Hlavní makroekonomické ukazatele. 
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V korupci jsme dle indexu Tansparency International37 s 56 body 44. ze 180 sledovaných 

států. To je sice nadprůměrné, ale pokud čísla srovnáme se sousedním Německem – 80 

bodů, Francií 69 bodů anebo USA 69 bodů, tak naše vláda vyjde jako hodně 

zkorumpovaná.  

Současná situace s koronavirem způsobuje zásadní komplikace nejen trhu, ale i vládě. To 

se negativně projevuje na stabilitě názorů i opatření vlády. 

Technologické faktory 

Zemědělství se během 100 let naprosto změnilo. Pole bez traktoru si dnes ani nikdo 

nedovede představit, ale tím to zdaleka nekončí. Budoucnost zemědělství je v 

autonomním řízení traktorů, umělé inteligenci, která bude určovat, kdy je třeba určité 

plodiny stříkat apod. Ve vinařství se v posledních letech objevují pokročilé technologie, 

které umožňují obdělávání několika řádků najednou nebo mechanizovat sklizeň. 

Rostoucí mzdy zaměstnanců v posledních letech také tlačí na inovace technologií. Mnoho 

činností, které bylo nutné před několika lety dělat ručně je dnes možné obstarat 

mechanizací, a dokonce jsou často technologie k vínu šetrnější než lidé. Jde zejména o 

procesy, které trvají dlouho a lidští pracovníci je mají tendenci urychlovat na úkor kvality. 

Technologie s sebou přináší i negativa. Jde o řádově vyšší požadavky na kapitál než 

zaměstnávání pracovníků a také vyšší riziko. Úvěry spojené s investicemi do technologií 

je nutné platit několik let, zatímco lidští pracovníci mohou být zaměstnáni pouze jako 

sezónní brigádníci. 

Ekologické faktory 

Ekologie se stává poslední dobou čím dál významnějším tématem. Konzumenti jsou 

ochotni za potraviny vypěstované ekologicky zaplatit více. Mnoho zákazníků vinařství 

pravidelně navštěvuje, aby se přesvědčili, jakými procesy víno při výrobě prochází. 

Na druhou stranu se za ekologické považuje i pěstování biomasy. Dotace dělají pěstování 

biomasy tak výhodné, že její producenti skupují ornou půdu a tím pádem roste její cena. 

 

37 Corruption Perceptions Index 2019. 
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To zvyšuje náklady producentů potravin a tím i samotnou cenu potravin. Současný 

způsob produkování biomasy může způsobovat i potravinové krize.38 

3.2.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil je jednou z nejvýznamnějších metod pro analýzu konkurence a 

výkonosti podniku. Popisuje pět sil, které určují konkurenceschopnost a tím i možnost 

dosahování zisku. Vliv těchto sil určuje slabé a silné stránky odvětví. Nalezením silných 

a slabých stránek může podnik efektivně zvolit vlastní podnikovou strategii, a právě proto 

si nyní tento model sestavíme.39 

Současní konkurenti v odvětví 

S rostoucím zájmem o víno se zakládají i nová vinařství. Na trhu je tolik malých vinařství, 

že by se mohlo na první pohled zdát, že se trh s vínem blíží dokonalé konkurenci. U vína 

hraje ovšem ohromnou roli značka a odrůda, zákazníci často pijí pouze svoji oblíbenou 

odrůdu od svého oblíbeného vinaře a jsou ochotní si za to zaplatit. Kromě značky je 

s vínem úzce spjatá také lokalita. Víno stejné odrůdy vypěstované v odlišené lokalitě má 

odlišnou chuť. Některé odrůdy jsou s lokalitou tak svázané, že zákazníci odmítají kupovat 

tuto odrůdu odjinud (Například Pálava s Jižní Moravou). To vše vinařům umožňuje 

dosahovat zajímavých marží.  

Jednotliví producenti vína se od sebe v mnohém liší. Jedním z nejjednoznačnějších 

faktorů je rozdělení vinařství podle velikosti.  

Malá vinařství 

Některá opravdu malá vinařství existují jen jako koníček zakladatele. Takové podniky 

používají většinou velmi tradiční techniku, jako například ruční lis a nějaký starý traktor, 

kterým obdělávají jeden až dva hektary vinice. Jejich produkce je většinou 

zkonzumována jejich rodinou anebo velice blízkým okolím. Takové podniky nelze 

považovat za konkurenci.  

 

38 STOKSTAD, Erik. Bioenergy plantations could fight climate change—but threaten food crops, U.N. 

panel warns. 
39 PORTER, Michael. On competition. 
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Existuje však několik progresivních malých vinařství, která využívají moderní techniku, 

mají atraktivní marketing a neustále expandují. Jejich malá produkce doprovázená velkou 

poptávkou umožňuje držet vysoké ceny. Takováto vinařství získávají poslední dobou čím 

dál větší tržní podíl a je nutné jejich chování na trhu sledovat. 

Do této kategorie spadá i Vinařství Holánek. 

Velká vinařství 

S rostoucí produkcí vína je nutné využívat i méně atraktivních prodejních kanálů. Větší 

vinařství prodávají značnou část své produkce přes supermarketové řetězce, kam dodávají 

svoje lahve za velmi nízké ceny. Jejich úspory z rozsahu jsou ale tak vysoké, že stále 

dosahují zisku. Některé společnosti dokonce dováží levné víno z Itálie, v Česku ho 

nalahvují a prodávají jako České. Takové víno má nižší výrobní náklady, než jakých je 

možné v českých podmínkách vůbec dosáhnout.  

Dle Miloše Michlovského, 70 % spotřeby vína v České republice projde supermarkety a 

zbylých 30 % se kupuje ve vinotékách nebo se vypije v gastronomii.40 Vzhledem k tlaku 

na cenu se jejich produkce většinou nezaměřuje na nejvyšší kvalitativní stupně. To kazí 

důvěryhodnost značky a pak velká vinařství mají často obtížnější vyrábět kvalitní vína a 

dodávat je přímo do hotelů nebo malých vinoték, jelikož konzument cenu lahve 

porovnává s cenou v supermarketu. Proto konkurence od velkých hráčů na trhu s vínem 

není až tak silná. 

Příchod nových konkurentů 

Založit nové vinařství je kapitálově velmi náročné jak v případě malých vinařství, tak i 

velkých.  

Pokud by chtěl zakladatel využít vysokých marží, kterých dosahují obvykle spíše malá 

vinařství, musel by vyprodukovat velmi kvalitní víno. To není snadné po znalostní stránce 

(na produkci vína jsou samostatné vysokoškolské obory), tak ani po kapitálové stránce. 

K výrobě kvalitního vína je třeba kvalitní surovina, tu obvykle nelze koupit a je nutné ji 

vypěstovat. Pro vypěstování kvalitních hroznů musí být vinohrad ve skvělém stavu, takže 

 

40 ERBENOVÁ, Zuzana. Michlovský: Pro každý řetězec vyrábíme vlastní značku vín. 
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si vinaři běžně nové vinice sází. Réva plodí poprvé po dvou až třech letech. Následně 

minimálně půl roku trvá, než ve víně proběhnou nejnutnější chemické procesy a teprve 

potom může víno zrát na sudu. I pokud by nově vzniklé vinařství chtělo prodávat mladá 

vína, trvá tři až čtyři roky, než první víno spatří světlo světa. Počáteční investice ve formě 

výsadby jednoho hektaru vinice se pohybuje okolo 1 000 000 Kč a následně je nutné 

pořídit další techniku pro obhospodařování vinice a zpracování hroznů. 

Pokud by se zakladatel zajímal o produkci levnějších, méně kvalitních vín, je nutné 

dosáhnout zásadních úspor z rozsahu, jinak není možné dosáhnout zisku. To je samo o 

sobě ještě více náročné na investice. 

Hrozba substitučního produktu 

Víno má pro některé konzumenty množství substitutů ve formě ostatních alkoholických 

nápojů. Především pivo je pro mnohé spotřebitele velmi blízkým substitutem vína. 

Vzhledem ke způsobu sebeprezentace Vinařství Holánek, jakožto producenta 

moravských vín nejvyšší jakosti – vína s přívlastkem nebo zemská, lze povazovat za 

substituty i vína nižší jakosti.  

Zmíněné substituty poptávku po kvalitních vínech jistě ovlivňují, ale nejsou velkou 

hrozbou. Pravidelní zákazníci volí značku HOLANEK pro její chuť a ekologický původ, 

ne pro procenta alkoholu v objemu.  

Vyjednávací síla zákazníků 

Trh s vínem je značně ovlivněn právě odlišností jednotlivých vín. Vína jsou hodně 

rozdílná podle způsobu výroby, původu i odrůdy. Tato rozmanitost umožňuje vinařům 

značně upravovat svoje ceny bez ohledu na konkurenci, jelikož konkurenční produkty 

jsou hodně odlišené. Navíc je trh ovlivněný regulací výsadby vinic v podobě 

výsadbových práv (viz legislativní faktory SLEPTE analýzy). Cenu vína tedy ve většině 

případů určuje výrobce a zákazník pouze cenu přijme nebo odmítne.  

K výjimečné situaci dochází mezi producenty vína a prostředníky typu Winelife nebo 

K2T. Pokud vinař přistoupí k prodeji vína touto cestou, odběratel získá časem takový 

podíl na celkových prodejích, že si cenu určuje on. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Vinařství Holánek má různé dodavatele. Při výrobě vína se využívají chemické látky a 

přípravky, které dodávají většinou obrovské korporace jako je například BASF. Ty mají 

často svoje patentované produkty a pokud chce vinař využívat jejich ekologické a 

efektivní přípravky, musí přijmout cenu takovou, jakou mu výrobce těchto přípravků 

nadiktuje. 

Rovnocennější vztah je mezi vinaři a dodavateli techniky jako například traktorů nebo 

obalů, tiskovin apod. Mezi těmito subjekty fungují běžné vztahy, kde lze vyjednávat o 

cenách, platí množstevní slevy apod. Dodavatelé i odběratelé mají srovnatelnou 

vyjednávací sílu. 

Silnou vyjednávací pozici má analyzovaný podnik vůči dodavatelům nealkoholických 

nápojů na prodej ve vinařském dvoře. Na českém trhu se o hospody a podobné podniky 

přetahují hlavní tři hráči. Kofola, Coca-Cola a PepsiCo jsou dodavatelé nealkoholických 

nápojů v oligopolním postavení, přesto mezi nimi panuje taková rivalita, že když chce 

některý z nich získat provozovnu, nevyžaduje žádné smlouvy o výhradním dodavateli, a 

i tak bezplatně provozovně dodá množství slunečníků, ledniček, skleniček, podtácků a 

podobně. Minimálně v prvních letech spolupráce mezi výrobcem nápojů a provozovnou 

je obchodní vztah značně dotovaný ze strany výrobce. 

3.3 Analýza vnitřních faktorů 

Po získání přehledu o vnějších faktorech ovlivňující firmu je nutné zanalyzovat i faktory 

vnitřní. V rámci analýzy vnitřních faktorů si uděláme analýzu 7S, se kterou se podíváme 

na sedm kritických prvků, které rozhodují o úspěchu podniku. 

3.3.1 McKinseyho model 7S 

Analýza 7S zkoumá kritické faktory úspěchu firmy. Dává do souvislosti strategii, 

strukturu, systémy, schopnosti, styl řízení, skupinu a sdílené hodnoty společnosti. 

Strategie 

Již od prvních let existence Vinařství Holánek je vizí společnosti efektivně a ekologicky 

produkovat víno z 25-30 hektarů vinic. Tato plocha umožňuje zajímavé úspory z rozsahu 
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díky využití větších, efektivnější strojů. Například investice do sklízeče hroznů začíná být 

rentabilní právě při již zmiňované hranici 25 hektarů vinic. Díky tomu lze dodávat 

kvalitní vína vyrobená šetrnou metodou k životnímu prostředí za přátelské ceny. 

V současné době se tato vize začíná stávat strategickým cílem, jelikož lze očekávat, že 

do roku 2027 se do tohoto stavu společnost dostane.  

Cesta k tomuto cíli vede přes několik změn ve vinařství. Jednou z nich je výsadba 

minimálně dalších dvou hektarů vinice. Objem plochy vinic ovlivňuje celkovou produkci 

hroznů, která když roste, mohou růst i úspory z rozsahu. Také jsou v plánu rekultivace 

vinic stávajících. Samotná plocha vinic zvýšení úrody nezaručí, pokud jsou vinice ve 

špatném stavu, a tak se musí některé vinohrady vytrhat a zasadit znovu nebo minimálně 

dosadit chybějící hlavičky. Současná flotila strojů je naddimenzovaná, jelikož na nákup 

zemědělské techniky byly v minulosti vypsané dotace. Objem nádrží ve sklepě 

v posledních letech také skrz dotační politiku zásadně vzrostl, ale vzhledem k plánované 

produkci, bude nutné další nádrže ještě pořídit. Balení a skladování vína je v současné 

době slabou stránkou výroby, ale plánuje se stavba nového logistického skladu a pořízení 

nové a lepší plnící linky. Dnes poptávka po víně roste rychleji než produkce, takže 

v posledních letech vzrostly ceny, ale je v plánu navýšit poptávku ještě více pomocí 

obchodních zástupců.  

Vzhledem k regulacím výsadby ze strany Evropské unie a rostoucí poptávky po 

moravských vínech není pravděpodobné, že by nějak výrazně rostl konkurenční tlak. I 

tak se Vinařství Holánek neustále snaží zlepšovat svůj marketing pro zvýšení atraktivity 

své značky. 

Pokud se podíváme na poptávku po víně ve spojitosti s hospodářskými cykly, tak jak již 

bylo zmíněno v Porterově analýze, poptávka po víně není příliš závislá na ekonomických 

cyklech. Sezónní výkyvy jsou značné, a tak je třeba pečlivě řídit cash-flow.  

Struktura 

Hlavou společnosti je ředitel Ing. Hynek Holánek. Na druhé úrovni by měli být tři pozice 

manažerů. Manažer obchodu, výroby a financí. Pozice manažera výroby není zatím 

nikým obsazená, a tak tuto pozici zastává většinou ředitel s pomocí obchodního 
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manažera. Na pozici manažera obchodu je v současné době starší syn ředitele a pozici 

manažera financí zastává mladší syn.  

Manažer obchodu zastává pozici také manažera IT, společně s ředitelem vyřizuje 

administrativu ohledně dotací a je to nejzkušenější řidič traktorů ve firmě. 

Manažer výroby by se měl starat o vedení pracovníků ve vinicích nebo ve vinařském 

dvoře. Měl by zajistit nábor brigádníků pro prodej burčáku a obsluhu venkovního grilu 

přes léto. Také by měl zastávat pozici sklepmistra. 

Manažer financí působí ve firmě v současné době pouze částečně, jelikož mladší syn, 

který tuto pozici zastává, stále studuje. Měl by se starat o jednání s finančními institucemi 

a vedení finančního plánování při manažerském rozhodování. 

Na třetí úrovni jsou v obchodní divizi dva pracovníci. Obchodník ve firmě působí teprve 

jeden rok. Jeho náplní je získávat nové akvizice na prodej vína, komunikovat s hotely a 

částečně i rozvážet víno. Skladník kromě práce ve skladu podporuje také výrobu nebo 

pracuje ve vinicích.  

Ve výrobě jsou tři skupiny pracovníků. Toto oddělení nespočívá pouze ve výrobě vína, 

ale také v poskytování služeb v prostorách vinařského dvora na faře. Tam působí 

prodavači a brigádníci. Dělníci pracují zejména ve vinohradech anebo pomáhají 

v kuchyni s přípravou svatebních hostin. 
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Obrázek 7: Schéma firemní struktury pracovníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozhodování je z velké části značně centralizované, jen velmi drobné změny se provádí 

bez schválení ředitelem.  

Systémy společnosti 

Nejpropracovanější systémy jsou spojené s výrobou vína. Jak ve vinohradě, tak ve 

výrobním sklepě se dodržují předem známé postupy, které začínají u orby a končí u 

naskladnění vína na prodejnu. Nic ale není zpracované písemně. Veškeré postupy jsou 

známé pouze řediteli a částečně obchodnímu manažerovi. V případě dlouhodobé 

pracovní neschopnosti by takovýto stav firemního know-how mohl firmě způsobit 

závažné potíže. 

Kontrola kvality spočívá nejčastěji v pravidelném ochutnávání vína. Tento proces je 

vzhledem k ohromným zkušenostem ředitele efektivní, ale také nemá jasně daná pravidla.  

Příjímání nových zaměstnanců se také mění každý rok podle toho, kdy si ředitel 

společnosti vzpomene, že musí najmout nové brigádníky. Samotný proces náboru nového 

zaměstnance splňuje pouze zákonná minima. Zaškolení je vzhledem k povaze práce 

brigádníků dostačující, ale občas dochází k chybám při přidělování nebo odebírání 

přístupů do IS. 
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Zpracování financí také není silnou stránkou firmy. Nedochází sice ke krádežím, ani se 

neztrácí hotovost, ale management má zásadní problémy s plánováním cash-flow. 

Ze všech systémů nejlépe funguje informační systém Gastrowin. Ten dodává externí 

dodavatel.  

K pravidelnému kontrolování samotných systémů nedochází. Upravují se až v okamžiku, 

kdy se narazí na nějaký problém. Vzhledem k neexistující dokumentaci systému většina 

pracovníků pouze plní krátkodobá zadání úkolů od ředitele a jinak neví, co má dělat. 

Schopnosti 

Společnost Vinařství Holánek jistě skvěle zvládá proces výroby vína, při které využívá 

znalosti i zkušenosti ředitele a obchodního manažera. Ředitel, vystudovaný inženýr 

zemědělské mechanizace, zná skvěle procesy, jak obhospodařovat vinohrady a 

zpracovávat víno pomocí mechanizace. V okamžiku, kdy mladší syn dostudoval obor 

Vinařství na Mendelově univerzitě, tak z pozice obchodního manažera firmě přinesl 

významné teoretické znalosti týkající se zpracování vinohradu a vína samotného jak po 

stránce biologické, tak chemické. 

I obchodní činnost lze považovat za silnější stránku podniku. V posledních letech jsou i 

přes rostoucí ceny prodeje vyšší než výroba, a tak se prodala i většina zásoby starších vín. 

Obchod se zlepšil hlavně v posledních deseti letech. Změna dodavatelů designu etiket 

značně zvýšila oblibu značky. Došlo k přijetí zkušeného obchodního zástupce, což 

zajistilo firmě lepší komunikaci s hotely, které víno odebírají. I termíny na pořádání 

svateb jsou většinou rok dopředu obsazené. 

Slabou stránkou firmy je jednoznačně finančním management. Vinařství Holánek založil 

současný majitel a ředitel bez větších ekonomických nebo manažerských znalostí. Hodně 

ekonomických zákonitostí je intuitivních, a proto jeho nízké vzdělání v ekonomickém 

směru v začátcích podnikání nezpůsobovalo téměř žádné komplikace. S růstem podniku 

však narostlo i množství transakcí, které jsou s podnikáním spojeny, a tak se začíná 

ukazovat, že držet účetnictví „v hlavě“ ve větších podnicích nestačí. Zvláště při 

prognózování toků peněz dochází poslední dobou k zásadním odchylkám, které se řeší až 

na poslední chvíli, a to zvyšuje stres a riziko podnikání. V posledních dvou letech 

částečně přináší do firmy ekonomické znalosti mladší syn, který studuje Fakultu 
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podnikatelskou na VUT v Brně a je na pozici finančního manažera. Trvající studium 

ovšem omezilo čas, který firmě věnoval, a tak problémy s cash flow stále přetrvávají. 

 

Obrázek 8: Změna designu etikety na lahvích 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Styl řízení  

Ředitel má ve většině činností v podniku největší zkušenosti. Když deleguje svoji práci 

na někoho jiného, má problém důvěřovat podřízenému, že sám odvede práci dost 

kvalitně. Z toho důvodu je jeho styl řízení veskrze autokratický, a tak rozdává pouze 

přímo krátkodobé úkoly. Většina pracovníků si na tento styl tak zvykla, že bez přemýšlení 

pouze vykonávají zadané úkoly a nepřinášení do práce žádnou další vlastní iniciativu. 

Ve vztahu k manažerům bývá jeho styl vedení spíše demokratický, jelikož procesy, které 

s nimi řeší zvládají na srovnatelné úrovni jako on. 

Volným stylem vedení by se dal nazvat vztah s obchodním zástupcem. V získávání 

akvizic má totiž obchodní zástupce výrazně větší zkušenosti než samotný ředitel. Některé 

mantinely jsou však i tady diktovány autokraticky. 
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Skupina 

Dlouhodobí zaměstnanci ve Vinařství Holánek jsou skoro jako členové rodiny. Většina 

pracovníků již oslavila 15 let fungování ve firmě. Vztahy na pracovišti jsou obecně velmi 

přátelské. Až na výjimky mají pracovníci k řediteli velký respekt a jsou k němu také 

loajální. Na druhou stranu jsou ve firmě někteří pracovníci, u kterých je zřejmé, že svoji 

práci dlouhodobě vykonávají dost špatně, a přesto na jejich pozici nebyl přijat nikdo jiný. 

Tím trpí zákaznická zkušenost, protože jde o pracovníky, kteří se setkávají se zákazníky 

na denní bázi. 

Jak již bylo zmíněno ve schopnostech a struktuře, ve firmě chybí manažer, který by se 

staral o výrobu a řídil služby ve vinařském dvoře. Také je nutné, aby se finanční manažer 

více do firmy zapojoval při manažerském plánování. To by mělo zajistit menší problémy 

s cash flow.  

Sdílené hodnoty 

V současné době není ve firmě definovaná mise a vize. To nepřispívá k obecné motivaci. 

Mezi sdílené hodnoty lze jistě zařadit kvalitní produkt, vztah k přírodě a vínu. 

Vinařství od samotného vzniku vyrábí kvalitní vína bez zbytečného používání 

chemických preparátů. Některé postupy jsou skrz dodržování tohoto přístupu obtížnější 

nebo delší, ale to není důvod k hledání kratší cesty. Tento přístup s firmou sdílí nejen 

zaměstnanci, ale často také zákazníci, kteří vinařství často navštěvují, aby se mohli na 

procesy výroby podívat na vlastní oči.  

Pozitivní vztah k vínu je podporován nejen pečlivostí při výrobě vína, ale také 

pravidelnými firemními večírky, kde se vždy na konci roku oslavuje ukončení sezóny, 

pitím nejen nového vína. 
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3.4 Analýza systému Gastrowin ve vinařství 

Gastrowin je ERP systém vyvíjený Jiřím Heinischem z Drnholce. Systém byl 

zanalyzován pomocí webového portálu ZEFIS.41 Analýza proběhla pomocí odpovídání 

na sérii otázek, ze kterých byly automaticky vygenerovány čtyři audity. První audit byl 

audit užití, následně procesu, systému, a nakonec audit firmy. Kromě výsledků auditů 

bylo pomocí portálu pracováno i zhodnocení efektivnosti a bezpečnosti. 

Výsledky auditů, zhodnocení efektivnosti i bezpečnosti byly do této práce převzaty 

z portálu ZEFIS. Každý jednotlivý výsledek je doplněn komentářem k výsledku auditu 

pro upřesnění reálného stavu. Návrhy na zlepšení se opírají o doporučení vygenerovaným 

portálem nebo o jiné zdroje dle poznámek pod čarou. 

3.4.1 Výsledky firmy 

Tabulka 1: ZEFIS – výsledky firmy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Významnost Neshoda 

N3 Vysoká Chybějící, nebo špatně dodržovaná bezpečnostní pravidla 

N14 Vysoká Nedodržování pravidel 

N1 Střední Chybí manažer informačních systémů 

N15 Střední Chybí informační strategie 

N16 Střední Chybí strategie bezpečnosti 

N17 Střední Chybějící metodika zálohování dat 

N20 Střední Bezpečnostní hrozba virového útoku 

N4 Nízká Nejsou zálohována data na počítačích pracovníků 

 

N3 | Chybějící, nebo špatně dodržovaná bezpečnostní pravidla 

Pravidla pro práci s informačními systémy jsou pouze v hlavě majitele podniku, nejsou 

sepsaná, a proto je nelze kontrolovat a ani jejich dodržování striktně vyžadovat po 

zaměstnancích. Pouze GDPR je sepsané a striktně se dodržuje. Pravidla ohledně síly hesel 

a některých procesů jsou zakomponována v IS, ale jsou velmi benevolentní. V současné 

 

41 ZEFIS [online]. 
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době pro splnění minimální bezpečnosti hesla stačí heslo o délce šesti libovolných znaků 

a není třeba jej nikdy měnit. 

N14 | Nedodržování pravidel 

Jelikož pravidla nejsou sepsána, tak je pro pracovníky velmi snadné je porušovat. 

Pravidelně se nekontroluje jejich dodržování ani nejsou stanoveny jasné sankce za jejich 

porušení. Některá pravidla nedodržuje ani vedení. 

N1 | Chybí manažer informačních systémů 

Vzhledem k velikosti firmy neexistuje pozice zvaná „manažer informačních systémů“, 

avšak manažer obchodu se stará o implementaci IS, a tak lze mezi jeho role zařadit i 

management IS  

N15 | Chybí informační strategie 

Strategie společnosti byla do nedávna formulována pouze v hlavě zakladatele. 

V současné době se postupně přetváří do podoby dokumentu. Sepsaná strategie je 

důležitá i pro zajištění konzistence strategie. Pokud není sepsaná, tak se může v čase 

měnit a způsobovat tak zmatek jak na straně zaměstnanců, tak na straně zákazníků. 

N16 | Chybí strategie bezpečnosti 

Bezpečnostní strategie podléhá stejnému problému jako informační strategie. Při 

sepisování firemní strategie se musí zohlednit informační i bezpečnostní strategie. 

N17 | Chybějící metodika zálohování dat 

Metodika zálohování dat není jasně definována. Některé IS mají metodiku, některé ji 

nemají. Neprobíhají kontroly dodržování ani nejsou nastavené sankce. Neexistuje disaster 

recovery plan.42 

N20 | Bezpečnostní hrozba virového útoku 

Téměř na všech počítačích je placený antivirový program, ale nejsou na nich 

zkontrolované aktualizace. Zaměstnanci nejsou proškoleni ohledně phishingu ani jiných 

 

42 NELSON, Steven. Pro data backup and recovery. 
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kybernetických útoků. Neexistuje systém fyzických záloh mimo síť. Zálohy uložené na 

síti mohou být zničeny kryptoviry.43 

N4 | Nejsou zálohována data na počítačích pracovníků 

Plánuje se téměř všechna data tento rok zabezpečit pomocí automatizovaných záloh.  

3.4.2 Výsledky systému Gastrowin 

Tabulka 2: ZEFIS – výsledky systému Gastrowin 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Významnost Neshoda 

N8 Vysoká Nízká kvalifikace pracovníků při práci s počítači 

N21 Vysoká Špatné fyzické zabezpečení klíčových prvků infrastruktury 

N53 Vysoká Nejsou aktualizována hesla uživatelů 

N31 Střední Přístupová práva zaměstnanců nejsou správně ukončována 

N37 Střední Neprobíhá zálohování dat na serverech 

N38 Střední Chybí plány na obnovu dat 

N5 Nízká Chybějící nebo špatně dostupné návody pro práci se systémem 

N28 Nízká Chybí směrnice pro řešení havarijních situací 

N35 Nízká Odpovědnost pracovníků za data 

 

N8 | Nízká kvalifikace pracovníků při práci s počítači 

Stálý zaměstnanci mají problém při práci s počítačem. Problém spočívá v pouze 

v adaptabilitě. Pokud se nějakou práci na PC naučí, jsou schopni ji opakovat (například 

prodej vína a vystavování faktur přes Gastrowin). Jediný člověk, který má v IS opravdu 

přehled je obchodní manažer, jenž je zodpovědný za fungování tohoto systému. 

Pracovníci ve vinařství nemají k dispozici přehledný manuál pro základní fungování 

systému. Manuál může sloužit pro usnadnění zaškolování nových pracovníků (brigádníků 

přes sezonu), ale i jako pomůcka při práci pro stálé zaměstnance. Školení nebo alespoň 

hrozba školení základů s PC může zaměstnance namotivovat k přemýšlení při práci s PC. 

N21 | Špatné fyzické zabezpečení klíčových prvků infrastruktury 

V současné době je hlavní server zajištěn proti krádeži jen velmi špatně. Je v menším 

skladu u prodejny, kde je sice alarm, ale místnost je v přízemí s okny bez mříží do dvora. 

 

43 YOUNG, A. a MOTI YUNG. Cryptovirology. 
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Také požár by zde mohl způsobit totální zničení serveru, protože v místnosti je dřevěná 

podlaha a police. Je však již naplánovaný přesun serveru do lépe zabezpečené místnosti 

s alarmem, kamerami a menším rizikem požáru. 

N53 | Nejsou aktualizovaná hesla uživatelů 

Systém v současné době vůbec nevynucuje změnu hesel. Také jejich vyžadovaná 

minimální délka není dostačující. 

N31 | Přístupová práva zaměstnanců nejsou správně ukončována 

Většina přístupů do IS se provádí pomocí RFID čipů, které pracovníci při jejich odchodu 

odevzdávají. Někteří pracovníci mají svoje hesla a ty se zatím při ukončení jejich 

pracovního vztahu neruší. Za zrušení přístupů není ani nikdo zodpovědný.  

N37 | Neprobíhá zálohování dat na serverech 

V současné době jsou všechna data pouze na hlavním serveru, který je připojený k síti. 

Viz. N21. Nový typ serveru se má také pravidelně automaticky zálohovat. 

N38 | Chybí plány na obnovu dat 

Jak již bylo zmíněno výše, je v plánu přesun hlavního serveru do místnosti, kde je 

pravděpodobnost ztráty dat výrazně menší. V rámci přesunu proběhne i změna serveru na 

nový typ. V plánované verzi budou aktuální data na SSD disku, který bude jednou denně 

automaticky zálohován na HDD. Pro případ vyhoření či jiné katastrofy, která by zničila 

celý server, budou data pravidelně zálohována bezdrátově na serveru v jiné budově, 

odkud bude možné data obnovit. 

N5 | Chybějící nebo špatně dostupné návody pro práci se systémem 

Není sepsaný žádný jednoduše pochopitelný návod pro práci v IS. 

N28 | Chybí směrnice pro řešení havarijních situací 

Směrnice pro řešení havarijních situací také neexistuje. V případě havárie by řešení bylo 

závislé na kreativitě IT manažera (v současnosti obchodního manažera), jelikož data by 

nebylo ani odkud obnovit. 

N35 | Odpovědnost pracovníků za data 

Pracovníkům je velmi stroze vysvětlena zodpovědnost za data ústní formou při nástupu, 

a to hlavně zodpovědnost týkající se GDPR. 
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3.4.3 Výsledky procesu – manažerské rozhodování 

Tabulka 3: ZEFIS – výsledky procesu manažerské rozhodování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Významnost Neshoda 

N63 Vysoká Slabší kontrola pracovníků v procesu 

N66 Vysoká Chybí průzkumy spokojenosti zákazníků 

N61 Střední Nižší kvalifikace a schopnosti pracovníků v procesu 

N62 Střední Špatně stanovená zodpovědnost pracovníků v procesu 

N64 Střední Problémový proces 

N67 Střední Nejsou pravidla a postupy, jak se provádí proces 

N65 Nízká Není známo, jak jsou příjemci spokojeni s výstupy procesu 

 

N63 | Slabší kontrola pracovníků v procesu 

Ještě donedávna probíhalo manažerské rozhodování pouze v hlavě majitele. To 

způsobovalo nejistotu zejména v cash flow a někdy si společnost musela na krátkodobé 

propady zbrkle půjčit. Takové půjčky měly spíše horší úrokové sazby. V současné době 

se ve firmě formuje systém pro manažerské rozhodování pomocí IS a Excelu. Každým 

rokem se bude zpracovávat plán, zhodnocovat minulost atd. To je sice lepší, než tomu 

bylo v roce předcházejícím, ale stále je způsob provádění tohoto procesu daleko od 

optimálního stavu. Manažerské rozhodování probíhá vždy v zimě a zatím nedocházelo 

během roku ve kontrolám.  

N66 | Chybí průzkumy spokojenosti zákazníků 

Jelikož jde o proces, který pociťují zákazníci dost nepřímo, průzkumy se neprovádějí. 

Pokud bychom se na zákazníky podívali jako na uživatele výstupu manažerského 

rozhodování, tak by zákazníkem byli právě manažeři. Ti sebereflexi provádí jednou ročně 

a lze říct, že výstupy procesu jsou velmi užitečné. 

N61 | Nižší kvalifikace a schopnosti pracovníků v procesu 

Stále se jedná o proces manažerského rozhodování, ten ve vinařství provádí ředitel a dva 

manažeři. Kromě finančního manažera ani jeden management nestudoval a ani s ním 

nemají žádné větší zkušenosti. Data z IS byla pro tento proces využita poprvé v zimě 

2019. 
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N62 | Špatně stanovená zodpovědnost pracovníků v procesu 

Zodpovědnosti nejsou občas jasně rozdělené. V procesu se nastavuje zodpovědnost až 

v momentě, kdy se rozdělují úkoly. Jelikož se úkoly rozdělují až na poslední chvíli, bývá 

v rolích trochu zmatek a jednotlivci často nedodávají svoji práci včas. 

N64 | Problémový proces 

Jak již bylo zmíněno, manažeři nejsou pro proces dostatečně vzdělaní, proto jeho 

zpracování i následná kontrola vykazují nedostatky. 

N67 | Nejsou pravidla a postupy, jak se provádí proces 

Proces není popsán písemně, a dokonce jeho dílčí činnosti nejsou jasné ani těm, kteří za 

něj mají být zodpovědní. To je způsobeno především nedostatečnými znalostmi a 

zkušenostmi s procesem, ale také tím, že základní struktura procesu není jasně 

formulována. Optimální by bylo ji sepsat. 

N65 | Není známo, jak jsou příjemci spokojeni s výstupy procesu 

Průzkumy nejsou prováděny z toho důvodu, že příjemcem i tvůrcem výstupu jsou ti samí 

lidé. Jednou ročně však dochází k sebereflexi. 

3.4.4 Výsledky auditu užití systému Gastrowin pro proces manažerské 

rozhodování 

Tabulka 4: ZEFIS – Výsledky auditu užití 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Významnost Neshoda 

N63 Vysoká Slabší kontrola pracovníků v procesu 

N66 Vysoká Chybí průzkumy spokojenosti zákazníků 

N61 Střední Nižší kvalifikace a schopnosti pracovníků v procesu 

N62 Střední Špatně stanovená zodpovědnost pracovníků v procesu 

N64 Střední Problémový proces 

N67 Střední Nejsou pravidla a postupy, jak se provádí proces 

N65 Nízká Není známo, jak jsou příjemci spokojeni s výstupy procesu 

 

N84 | Riziko ztráty a zneužití lokálních dat 

Data, která využívá systém Gastrowin, jsou uložena pouze na serveru, takže žádná lokální 

data na počítačích nejsou. Na počítači v prodejně vína je stále původní MRP systém, který 
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data na lokální úložiště ukládá. To je již naplánováno odstranit. Skladník, který MRP 

používá, si data duplicitně eviduje do sešitu. 

N59 | Pracovníkům chybí některá data nebo funkce 

Gastrowin neumožňuje zpracovávat data přímo ve svém rozhraní a některé vyhledávání 

dat vyžaduje větší množství času. Jde ovšem o činnosti, které se neprovádějí častěji než 

dvakrát ročně. Potřebnou funkci nabízí ovšem excel sám o sobě a systém umožňuje 

snadný export dat do excelu. 

N85 | Bezpečnostní hrozba z přístupu na internet 

Internet představuje bezpečnostní hrozbu na všech počítačích všech pracovníků. Riziko 

spočívá nejen v technických problémech a ve špatném formulování pravidel, ale také 

v naprosté neznalosti pracovníků IT bezpečnosti. Stojí za zvážení, jestli musí být všechny 

počítače připojeny k internetu. 

N86 | Riziko zneužití dat, virového útoku 

V dnešní době je opravu možné připojovat k počítačům externí média. To představuje 

hrozbu infikování počítačů viry.  

Připojování sice není nijak zakázáno, ale nestalo se zatím, že by to vůbec některý ze 

zaměstnanců udělal. Na počítačích jsou nainstalovány placené antivirové programy od 

společnosti ESET. 

N78 | Pomalá doba odezvy technické podpory 

V případě zásadního problému je technik schopný dorazit během pár hodin, běžná odezva 

je v rámci dní a pokud jde o něco méně důležitého, tak se řešení může protáhnout až na 

týdny. Současný externí IT specialista, se kterým vinařství spolupracuje poskytuje svoje 

služby za velmi přátelské ceny, což je vzhledem k budgetu zásadní. 

3.4.5 Efektivnost užití systému Gastrowin v procesu manažerské 

rozhodování 

Efektivnost užití je zobrazena v následující tabulce. Nejlépe na tom jsou Technika 

s programové vybavení. Každá z nich dosahuje 91% efektivnosti. Nejslabší stránky jsou 

pravidla a data, kde data mají pouze 68% efektivnost a pravidla dokonce jen 66%. Systém 
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je silný právě tak, jak je silná jeho nejslabší část, a proto celý systém dosahuje pouze 66% 

efektivnosti. 

Tabulka 5: Efektivnost užití systému Gastrowin v procesu manažerské rozhodování 

(Vlastní zpracování dle (44)) 

Oblast Moje firma 

Technika 91% 

Programy 91% 

Pravidla 66% 

Pracovníci 79% 

Data 68% 

Zákazníci 87% 

Provoz 83% 

Celkem 66% 

 

Efektivnost je na zefis.cz počítána jako podíl nedostatku oproti dvojnásobné hodnotě shod 

a nedostatků, relevantních pro daný typ firmy, v procentech. Výsledné hodnoty se tedy 

vždy pohybují mezi 50 až 100 procentními body. 50 % tedy znamená nulovou shodu 

s ideálním stavem. Tato škála je nastavena schválně tak, aby nemohla poklesnout pod 

50 %, protože i špatně provozovaný systém je stále smysluplný. 

V následujícím spider-grafu je vidět plýtvání finančními prostředky firmy. Plýtvání je 

vyjádřeno jako plocha mezi modrou čarou (znázorňující reálná efektivnost ve firmě) a 

světle modrým sedmiúhelníkem (využitelná efektivnost jednotlivých složek systému). 

Pokud by modrá čára těsně obkreslovala světle modrý sedmiúhelník, tak by takové řešení 

dosahovalo nejlepšího poměru mezi náklady a účinností. 

Pro zlepšení tohoto poměru by měla firma napravit stav především pravidel a dat anebo 

alespoň ušetřit prostředky na programech a technice. 

Pro zlepšení situace s pravidly je klíčové zvýšit frekvenci kontrol výstupů (N63) 

 

44 ZEFIS [online]. 
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Graf 1: Efektivnost užití systému Gastrowin 

(Zdroj: zefis.cz45) 

 

45 ZEFIS [online]. 
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3.4.6 Bezpečnost užití systému Gastrowin v procesu manažerské 

rozhodování 

Bezpečnost užití systému Gastrowin je zobrazena v následující tabulce. Bezpečnost 

v oblasti programů a zákazníků je ideální, tedy 100%. Celková bezpečnost je také dána 

nejslabším článkem v systému, a tak dosahuje pouze 58 %. Jednoznačně nejslabším 

článkem jsou data, u kterých je jako jediných bezpečnost menší než 70 %, konkrétně 

58 %. Tato samotná slabina snižuje celkovou bezpečnost o celých 13 %. 

Tabulka 6: Bezpečnost užití systému Gastrowin v procesu manažerské rozhodování 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (46)) 

Oblast Moje firma 

Technika 85% 

Programy 100% 

Pravidla 73% 

Pracovníci 75% 

Data 58% 

Zákazníci 100% 

Provoz 71% 

Celkem 58% 

 

Výpočet bezpečnosti je prováděn úplně stejně jako u efektivnosti, takže 58% bezpečnost 

dat je téměř tak daleko od optimálního stavu bezpečnosti, jak daleko jen může být. 

Následující graf zobrazuje také plýtvání ve formě rozdílu mezi plochou ohraničenou 

červenou čarou a červeným sedmiúhelníkem. U bezpečnosti tak můžeme vidět, že 

dochází k ještě většímu plýtvání, než je tomu u efektivnosti. 

Takhle nízkou bezpečnost dat způsobují především lokální data ze starého IS na počítači 

v prodejně a špatně zabezpečený hlavní server před požárem nebo loupeží. Obě příčiny 

je již naplánováno odstranit, proto bude vhodné, udělat si analýzu bezpečnosti na ZEFIS 

a po odstranění tohoto problému znovu a následně zopakovat celý proces zlepšování 

znovu tak, jak je popsáno v metodě PCDA. 

 

46 ZEFIS [online]. 
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Graf 2: Bezpečnost užití systému Gastrowin 

(Zdroj: zefis.cz47) 

3.5 SWOT analýza 

Posledním bodem analytické části je SWOT analýza, která shrnuje všechny předem 

získané podklady z předchozích analýz. Získáme tak přehled o silných a slabých 

stránkách podniku i příležitostech a hrozbách, které na něj působí. 

 

47 ZEFIS [online]. 
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Silné stránky 

Jednou z nejsilnějších stránek podniku jsou znalosti a zkušenosti ve výrobě vína. Jde o 

znalosti ve smyslu správného využívání mechanizace ve vinohradě, technologií ve sklepě, 

správných technik při ruční práci ve vinohradě. Bohaté zkušenosti se projevují při 

sledování stavu vín ve sklepě a ve správném rozhodování o dalších procesech, které víno 

ovlivní.   

Šetrný přístup k přírodě při výrobě vína se projevuje v oblibě vinařství, a tak se zákazníci 

vracejí rok co rok i přesto, že donedávna byl marketing pro ředitele nemyslitelný. 

Vína z Vinařství Holánek jsou chuťově významně odlišná od ostatních moravských vín, 

a tak mají konzumenti obtížnější hledat vína podobné chuti od konkurence. 

Společnost veškerou svoji produkci prodává přímo koncovým spotřebitelům nebo do 

gastronomie. Nemá tedy žádného odběratele, jehož odchod by mohl firmě způsobit 

potíže. Díky tomu jsou prodeje diverzifikované a nemohou nastat problémy, když některý 

z odběratelů přestane nakupovat. 

Loajalita zaměstnanců přináší snížené náklady na HR. Je snazší si zaměstnance udržet i 

získat nové. Za celou historii firmy bylo nutné na získání zaměstnanců vydat pouze jediný 

inzerát, a to pro získání obchodního zástupce. 

Spotřeba vína pouze slabě koreluje s ekonomickými cykly.  

V posledních letech se značně zlepšila obchodní stránka společnosti a její marketing. 

Během posledních dvou let byl vybodován závlahový systém. Díky tomu není produkce 

tak závislá na množství srážek. 

Slabé stránky 

Finanční plánování se provádí velmi amatérsky. Kromě jiného to způsobilo problémy 

s cash-flow.  

Delegování práce také neprobíhá optimálně. Mnozí zaměstnanci pouze splní krátkodobý 

úkol a pak neví, co mají dělat. 
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Prodavači na prodejně ve Vinařském dvoře jsou na některé zákazníky tak nepříjemní, že 

na ně chodí stížnosti. To odrazuje zákazníky, a tak společnost přichází o tržby. 

Většinu preparátů a chemikálií, které společnost nakupuje, vyrábí německá chemička 

BASF. Velmi těžko by se hledala alternativa k tomuto dodavateli. 

Ve společnosti je dlouhodobě neobsazená jedna manažerská pozice, to komplikuje vedení 

některých pracovníků. 

Pravidla nejsou sepsána a občas ani dodržována. Mimo jiné to způsobuje problémy 

při náboru brigádníků a v jejich řízení. 

Zaměstnanci nejsou dostatečně proškoleni pro práci s PC. 

Některé vinice Vinařství Holánek jsou ve špatném stavu, a tím klesá výnos na hektar. 

Současná flotila strojů ve firmě neodpovídá ploše vinic. Fixní náklady na udržování 

flotily jsou vyšší, než by (vzhledem k ploše) měly být. 

Nově vysazené vinice přinesou v následujících letech větší úrodu, na kterou nejsou 

kapacity ve vinném sklepě ani ve skladech. 

Zastaralá výrobní linka neumožňuje plnění vín s vyšším zbytkovým cukrem, proto se 

musí tato vína plnit na externí lince, což je dlouhodobě nevýhodné. 

Příležitosti 

V posledních letech roste poptávka po moravských vínech. To umožňuje zvedat ceny bez 

obavy snížení prodaného množství. 

Na trhu jsou nízké úrokové sazby. Podniky v zemědělství mohou získat úvěry za úroky 

nižší, než je inflace. 

Poslední dobou se ekologické zemědělství stává zásadním kritériem konzumentů při 

výběru vína, to také zvyšuje poptávku po vínech od Vinařství Holánek. 

Příchod ekonomické krize by mohl zlevnit pracovní sílu anebo způsobit inflaci. 

Vzhledem k problémům podniku se získáním kvalifikovaných zaměstnanců za 

přijatelnou mzdu a výši zadluženosti by krize mohla být pozitivní. 
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Některé dotace od státu umožňují společnosti investovat za atraktivních podmínek. 

Například dotace na výsadbu vinice snižují náklady spojené s pořízením nových vinic. 

Prostřednictvím nového obchodního zástupce se již začaly oslovovat podniky 

z gastronomie, je zde ovšem ještě mnoho potenciálu na Moravě a na Čechy se zatím 

vůbec necílilo. 

Hrozby 

I přes investice do závlahového systému je nepředvídatelné počasí zásadní hrozbou. 

Nedostatek slunečního svitu nebo déšť ve špatných intervalech může způsobit plíseň nebo 

jiné nemoci keřů ve vinohradech. 

Na trhu práce roste odpor k manuální práci.  

Karanténa způsobuje výrazný pokles poptávky, což by mohlo vést až k ekonomické krizi. 

Nebude povoleno pořádat svatby obvyklé velikosti před začátkem sezony – ztráta části 

tržeb. 

Dotace na pěstování biomasy likvidují úrodnou půdu, a tak zvyšují cenu pozemků, které 

chce firma koupit. 

Většinu know-how společnosti zná pouze ředitel a nemá o něm žádné zápisy. Pokud by 

se stal dlouhodobě pracovně neschopný, vína by utrpěla na kvalitě. 

Společnost se potýká s nedostatkem likvidních aktiv. Současný zmatek na finančním trhu 

paralyzoval banky. Vyřízení úvěru trvá výrazně déle, než je zvykem. Hrozí, že nastane 

problém zaplatit zaměstnance. 

Hrozí zvýšení spotřební daně na tichá vína. V současné době je její výše 0 %, ale už je 

uvalená. V minulosti již byla tendence ze strany politiků tuto daň zvýšit. Stejný efekt by 

mělo zvýšení DPH. 

3.6 Shrnutí analytické části 

Z analýzy vyplývá, že podnik je schopný dosahovat zisku. Široké znalosti a zkušenosti 

umožňují vyrábět vína vysoké kvality, díky níž jsou zákazníci ochotní zaplatit vyšší ceny 

než u konkurence a tím lze dosáhnout zajímavých marží.  
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Na druhou stranu management společnosti má nedostatky v řízení financí a ve správném 

delegování, také nevěnují příliš pozornosti podnikovým informačním technologiím. 

Podnik se tak dostává do často zbytečného rizika. Největší rizika spočívají v nedostatku 

likvidních aktiv a ve špatném zálohování databáze informačního systému. 

Trh, na kterém firma působí, lze považovat za rostoucí a není zde žádný příliš silný 

konkurent. Pokud stát a centrální banka bude krizi řešit expanzivní politikou, tak může 

být krize pro vinařství výhodná. 

Bude-li pokračovat karanténa, společnost přijde o značnou část tržeb. Pokud se rozhodne 

vláda a centrální banka do krize nezasahovat anebo její expanzivní politika nebude 

úspěšná, může problém s cash-flow tak narůst, že by to způsobilo bankrot. Kromě toho 

nesmí u ředitele nastat dlouhodobá pracovní neschopnost, protože veškeré know-how 

nosí v hlavě pouze on. 

Změna 

V podniku musí dojít k několika změnám. Minimálně je nutné změnit způsob plánování 

cash-flow, protože se současný model neosvědčil, a také zabezpečení dat. Vhodné by bylo 

i vyřešit způsob zpracovávání dat z Gastrowin využívaných pro manažerské plánování. 

Obecně spousta problémů spočívá ve způsobu jejich řešení. Řeší se, až když nastanou. 

Podaří-li se řešit problémy proaktivně, bude je možné odstranit ještě předtím, než způsobí 

nějaké škody.   
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4 Návrhy řešení 

Z analytické části vyplývá několik nedostatků, ke kterým budou v této kapitole 

zpracovány samotné návrhy řešení.  

Jako první se musí zformulovat všechny dílčí návrhy na zlepšení jednotlivých nedostatků 

odhalených analýzou. Navržené opatření musí především řešit nedostatky, které by mohly 

firmu ohrozit, ale mohou obsahovat také doporučení pro zlepšení i silnějších stránek. Je 

třeba vytvořit nový systém manažerského plánování. Ten podpoří změna způsobu 

delegování práce, zajištění bezpečnosti a dostupnosti dat. Navržených opatření se 

porovnají z hlediska nákladů a vybere se optimální řešení. Nesmí se zapomenout na to, 

že náklady netvoří jen licence a ceny výrobků nebo služeb, ale také čas pracovníků, který 

by do změn musel být alokován. Kapitola bude zakončena zhodnocením celkových 

nákladů a přínosů vybraného řešení. 

4.1 Dílčí návrhy na zlepšení 

Každá oblast má množství nedostatků, které jsou sepsány výše. Pro lepší pochopení a 

přehlednost je nutné zpracovat tyto nedostatky do logických celků a jednotlivých kroků, 

ze kterých vyplynou návrhy pro změny. 

4.1.1 Zajištění dostupnosti, správnosti a bezpečnosti dat  

Manažeři mohou svoji práci vykonávat správně pouze pokud budou rozhodovat na 

základě správných dat. Aby jejich práce byla navíc efektivní, využívají na to informační 

systém Gastrowin. Ten zpracovává téměř všechna data. Proto musí být data tohoto 

systému vždy dostupná a musí být zajištěna jejich bezpečnost. 

Změna a přesun hlavního serveru 

Ohromným bezpečnostním problémem je poloha hlavního serveru a jeho špatné 

zálohování. Hlavní server se dnes nachází ve vedlejší místnosti u prodejny. Místnost je 

v přízemí, nemá bezpečnostní mříže na oknech, ani není vybavena kamerovým 

systémem. Navíc je v místnosti dřevěná podlaha a nábytek. Na serveru jsou data pouze 

na jednom úložišti, a tak zde hrozí riziko selhání tohoto úložiště. V takovém případě by 

došlo k totální ztrátě dat.  
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Tento problém již management sám zaznamenal a má naplánované řešení. Chtějí změnit 

hlavní server na nový typ s tím, že nový server bude vybaven dvěma úložišti. Jedno bude 

SSD pro rychlou odezvu a druhé HDD pro automatizované zálohy. Nový server má být 

ve sklepě pod farou v místnosti bez oken s přístupem zabezpečeným alarmem i 

kamerovým systémem se záznamem (viz obrázek 2 na konci kapitoly). V místnosti je 

také výrazně menší riziko požáru.  

Celkové požadavky na úložiště pro systém Gastrowin jsou dnes nižší než 20 GB. Samotná 

databáze nepřesahuje 500 MB, ale několik verzí záloh potřebné místo násobně navyšuje. 

Plánuje se využívat až pět pracovních stanic najednou. Dle dodavatele systému jsou 

minimální hardwarové požadavky na serveru: 

- Dvoujádrový procesor nad 3 GHz 

- 8 GB RAM 

- SSD 20 GB 

Dle externího IT specialisty by samotné zařízení vyšlo na necelých 20 000 Kč bez DPH. 

Dalších cca 15 000 Kč bez DPH by byly náklady na zapojení a zprovoznění. Mezi 

prodejnou a sklepem pod farou je již natažený kabel pod zemí, takže by nebylo nutné 

provádět další stavební úpravy. Samotný obchodní manažer (pozici IT manažera zastává 

obchodní manažer) je schopný touto změnou strávit 16 hodin. Údržbě věnuje další dvě 

hodiny ročně. 

Dnešní doba umožňuje výpočetní výkon i systém záloh outsourcovat. Takové řešení může 

být pro malé vinařství vhodnější. Při outsourcingu totiž odpadá množství povinností 

spojených s udržováním vlastní techniky. Dodavatel outsourcingu se postará o vše a je za 

dodanou kvalitu zodpovědný. Společnost se tak vyhne nutnosti kontrolovat aktualizace 

softwaru, placení antivirového programu, pravidelným výměnám hardware, riziku 

spojeným se selháním hardware nebo třeba i riziku ztráty dat z důvodu lokálních 

přírodních katastrof. Outsourcované řešení je nákladově transparentní, snadno 

plánovatelné i využitelné pro snižování základů daně. Není nutné zajišťovat školení 

personálu pro obsluhu. Tyto služby také často garantují určitou dostupnost, maximální 

dobu výpadku, odezvy atd. 
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Z dlouhodobého hlediska bývá outsourcovaný provoz serverů také zajímavější, jelikož 

lze kapacity úložiště či výkonu velmi snadno navyšovat. Nakonec i obvyklá IT podpora 

24/7 může v těžkých situacích ušetřit hodně starostí.  

Lokální poskytovatel Faster CZ nabízí virtuální server splňující minimální požadavky za 

1 675 Kč bez DPH měsíčně + 300 Kč bez DPH měsíčně za licence na Windows serveru. 

Pro zajištění plné dostupnosti serveru přes internet je nutné mít záložní připojení 

k internetu. Takové nabízí například telefonní operátoři okolo 250 Kč bez DPH měsíčně. 

Zálohování 

Metodika zálohování a disaster recovery plan by měly být sepsané jako součást obecných 

pravidel. Zálohování musí mít jasně definovaná pravidla. Optimální je kombinovat 

automatické zálohy pomocí cloudu nebo NAS serveru a fyzické zálohy prováděné ručně. 

To by vzhledem ke kvalifikaci a pečlivosti personálu bylo ve vinařství Holánek 

nespolehlivé, proto se bude řešit pouze varianta automatizovaná. 

Současný server, na kterém jsou uložena veškerá data, nemá žádnou zálohu. Plánovanou 

změnou jeho typu i umístění je nutné uskutečnit co nejdříve. Kromě toho je v plánu 

nastavit automatické zálohy v jednodenním intervalu na vzdálený NAS server. Polohu 

NAS serveru znázorňuje mapa na konci kapitoly. V případě výpadku internetu a selhání 

SSD, budou data stále uložena na HDD. V případě krádeže či požáru bude možné data 

obnovit ze zálohy ze vzdáleného NAS. Dokonce napadení kryptoviry by nemělo den staré 

zálohy na vzdáleném NAS nijak ohrozit, protože virus se obvykle aktivuje uživatelem a 

při tomto způsobu zálohy nemá uživatel do vzdálené NAS přístup. 

NAS, který je již pořízený, splňuje nutné požadavky pro automatické synchronizace i 

ochranu proti ransomware. 

Toto řešení s sebou ovšem nese řadu rizik i nejasných nákladů. Alternativou může být 

využití outsourcingu datového skladu například od společnosti Faster CZ spol, s.r.o.. 

Využití datového skladu od společnosti Faster CZ 

Toto řešení je doporučováno expertem na kybernetickou bezpečnost Ing. Petrem 

Sedlákem. Zálohy uložené v takovémto datovém skladu jsou odděleny od internetu. 
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Přenos i uložená data jsou šifrovány a replikovány do tří geograficky nezávislých lokalit. 

Splňují certifikaci ISO.48 

Celkové požadavky na úložiště pro systém Gastrowin jsou dnes nižší než 20 GB. Samotná 

databáze nepřesahuje 500 MB, ale několik verzí záloh potřebné místo násobně navyšuje. 

Řešení od společnosti Faster s minimální kapacitou (500 GB) stojí 400 Kč bez DPH 

měsíčně, což je 4 800 Kč bez DPH ročně. S využitím této služby ale odpadají dodatečné 

náklady spojené s obnovováním hardware, software, s tím spojené práce atd. Například 

samotná spotřeba elektřiny dělá významnou položku v nákladech při provozování 

vlastního serveru. Pro představu server se 300W zdrojem si vezme v průměru 39 W49, 

což dělá 28 kWh měsíčně. 

Zajištění záložních zařízení. 

Některá zařízení jsou klíčová pro získávání správných dat a správný chod provozu. Jde 

například o počítače na pokladnách. V případě selhání některého prvku hardware 

pokladního systému by se musel provoz přerušit a hledat záložní řešení. Taková událost 

může provoz ochromit i na více jak hodinu. Zajištění záložního zařízení ve formě starého 

laptopu nestojí společnost téměř nic. Zajistí však snížení výpadku provozu z minimálně 

hodiny na méně než deset minut.  

Usnadnění zpracování dat pro manažerské rozhodování 

Samotné zpracování dat pro potřeby managementu v současné době probíhá pomocí 

exportu z Gastrowin a následného zpracování v Excelu. Proces by bylo možné 

zjednodušit napojením Power BI přímo na data na serveru nebo vyvinutím nutných 

funkcionalit přímo v Gastrowin. 

Power BI lze snadno napojit na databázi. Tato funkce je k dispozici již v základní verzi 

tohoto programu, kterou vinařství disponuje, jen jej nevyužívá. Výstupy z Power BI 

mohou být také daleko pokročilejší než v Excelu. Power BI může práci se zpracováním 

dat usnadnit a zefektivnit. 

 

48 ZELENÁ DATA [online]. 
49 Reálná spotřeba v praxi serverhostingu. 
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Power BI sice přímo nepodporuje firebird databáze, které Gastrowin využívá, ale lze tuto 

databázi číst pomocí ODBC driveru.50 

Vyvinutí funkcionalit na zpracování dat přímo v Gastrowin by bylo výrazně dražší. 

Systém není primárně dělaný na tvorbu výstupů a žádný z uživatelů takovéto funkce 

nevyžaduje, čili vývoj celého modulu by muselo zaplatit vinařství. Cena takového vývoje 

na zakázku, pokud by stačily jen omezené funkce, by se pohybovala okolo 50 000 Kč bez 

DPH (odhad majitele vinařství). Vzhledem k tomu, že proces manažerského rozhodování 

se provádí ve větším rozsahu jednou ročně a výstupy lze velmi jednoduše zpracovávat 

v Excelu, nemá smysl pro podnik nad takovouto investicí uvažovat. Podle finančního 

ředitele společnosti Interagros, a.s., který osobně přednášel 19. 11. 2019 na fakultě 

podnikatelské v Brně, Excel pro tyto účely používají i manažeři nadnárodních korporací 

s miliardovými obraty. 

Zpřísnění požadavků na hesla 

Pro zajištění lepší bezpečnosti bude nutné zpřísnit minimální požadavky na hesla. Hesla 

by měla být nejméně 8 znaků dlouhá a měla by obsahovat různé typy znaků. Pro vstup 

do pokladny je vhodné používat pouze RFID čip. Také by měl systém vyžadovat 

pravidelné změny hesel. Minimálně jednou ročně.  

Zavedení minimální bezpečnosti hesel lze zajistit pomocí správného nastavení uživatelů 

ve Windows anebo přímou implementací do IS. Lze také nastavit, aby se počítač po určité 

době sám uzamknul. Interval by měl být co nejkratší, ale nemůže pracovníky omezovat 

v práci. Úprava požadavků na hesla a automatické vyžadování změny přímo v Gastrowin 

by vyšlo na 7 000 Kč bez DPH. 

Možnost využívání RFID čipů už systém umožňuje. Všichni uživatelé pokladen se během 

sezony dostávají do pokladny tak často, že by zadávání dlouhého hesla ručně bylo dost 

omezující, a proto by jim tyto čipy měly být k dispozici. 

 

50 Connecting Power BI to Firebird via ODBC Driver. 
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Do firemních pravidel by se mělo doplnit pravidlo o zpoplatněné výměně nového čipu. 

Například pokud zaměstnanec čip ztratí nebo zničí do dvou let, bude výměna zpoplatněna 

200 Kč. 

Omezení přístupů na počítače v prodejně 

Z nesprávně nastavených přístupů uživatelů počítače v prodejně plynou další 

bezpečnostní rizika. Řešením může být oddělení funkcí jednotlivých počítačů v prodejně. 

Na stávajícím počítači se zakáže většina funkcí, kromě nejnutnějších pro fungování kasy 

(detail této změny popisuje „Správné nastavení zařízení“ na konci této kapitoly) a druhý, 

který se dnes téměř nevyužívá, bude sloužit pro správu e-shopu, vyřizování objednávek 

apod. Vedlejší PC bude připojen k internetu bez omezení, takže pokud si zaměstnanec 

bude chtít něco ve volné chvíli vyhledat na internetu, toto zařízení mu bude k dispozici. 

Zabránění připojování zařízení  

Ve vinařství hrozí i jeden menší problém a to ten, že počítače pracovníků v současné době 

umožňují připojování externích médií a není oficiálně zakázáno externí média připojovat. 

Počítače jsou sice vybaveny antivirovými programy od společnosti ESET, ale tato 

ochrana není 100%. 

Tento problém lze vyřešit několika způsoby. Nejsnazším se zdá být zákaz média 

připojovat s nastavením sankcí anebo počítač zavřít do bedny a fyzicky tak zabránit 

jakákoli zařízení uživatelem připojit.  

Sepsání směrnice pro řešení havarijních situací 

Pro dosažení optimálního stavu by bylo nutné sepsat i směrnici pro řešení havarijních 

situací. Ta by měla odpovídat minimálně na tyto dotazy: 

 Jak dočasně pokrýt funkčnost, než bude systém opraven? 

 Kde jsou aktuální zálohy dat? 

 Jak znovu nainstalovat systém? 

 Máme záložní techniku a komponenty, které by šlo alespoň dočasně využít? 

 Na co dalšího je systém navázán a jaké funkční vazby mohou být ohroženy? 
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 Jak problém řešit?51 

Směrnici může sepsat externí specialista, který by si za ni nechal zaplatit 10 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že jediný, kdo zná celý systém, je obchodní manažer, bude snazší i 

méně nákladné, když směrnici sepíše on. To by mu nemělo zabrat více než dvě hodiny. 

Školení základů kybernetické bezpečnosti 

Bez školení kybernetické bezpečnosti lze velmi obtížně vynucovat pravidla, které mají 

kyberbezpečnost podporovat. Někdy školení vyžadují i pojišťovny. Zaměstnanci pravidla 

obvykle nedodržují ani po účasti na školeních, ale to už je jejich riziko.  

Základy kybernetické bezpečnosti může zaměstnance proškolit manažer financí. Příprava 

školení by měla zabrat jeden pracovní den a dvouhodinové školení je nutné provádět 

každý rok. Super hrubá hodinová mzda stálých zaměstnanců se pohybuje okolo 200 Kč a 

u brigádníků 150 Kč. Stálí zaměstnanci jsou dva a brigádníků je osm. 

Přechod skladového hospodářství z původního MRP systému do Gastrowin 

Poslední neshodou, kterou by bylo vhodné vyřešit, je původní MRP systém. Ten využívá 

skladník pro evidenci stavu vína, lahví a plnění. Veškerá data pro tento systém jsou 

uložena lokálně a nemají žádnou kompletní zálohu. Stavy sice skladník duplicitně 

zaznamenává i do svého sešitu, ale efektivnost i bezpečnost tohoto systému je na dnešní 

dobu naprosto nedostatečná.  

Systém Gastrowin již obsahuje funkce pro skladníka. Pro přechod bude třeba zajistit 

nějaké zobrazovací zařízení, např. použitý notebook, tiskárnu a zapojit zařízení do sítě.  

Správné nastavení zařízení 

U počítačů a serverů lze zásadně zlepšit bezpečnost dat už jenom tím, že se správně 

nastaví firewally. Ty je třeba nastavovat z účtu admina a uživatelé nesmí mít na tento účet 

přístup. Uživatelé musí mít buď každý svůj účet anebo musí být na pracovních stanicích 

minimálně jeden účet pro všechny uživatele. Nastavení firewallů musí být následující: 

 

51 ZEFIS [online]. 
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Router – pomocí portů musí být povoleny aktualizace, fungování pokladního software a 

komunikace po vnitřní síti (pro zálohování). 

Pokladna musí mít povolené porty pro systém Gastrowin, EET, platby kartou, aktualizace 

a komunikaci s hlavním serverem po vnitřní síti. 

Hlavní server na sklepě pod farou musí mít povolené pouze aktualizace a komunikaci po 

vnitřní síti. 

Vzdálený NAS musí mít také povolené aktualizace a komunikaci po vnitřní síti. 

Počítač pro správu webu bude úplně oddělený od lokální sítě a bude na něm umožněno 

vše co běžný uživatel potřebuje. 

Změnu nastavení může zabezpečit externí IT pracovník za 5 000 Kč bez DPH. V prodejně 

již jsou dva počítače, takže není třeba další pořizovat. Všechna zařízení disponují 

potřebným hardware i software pro provedení změny. 

4.1.2 Optimalizace systému plánování 

Manažerské plánování neprobíhalo při poslední poradě zvlášť efektivně, a tak by bylo 

vhodné systém plánování vylepšit. Management by si měl doplnit některé znalosti, měla 

by se definovat zodpovědnost za kroky předcházející poradám a upravit struktura i 

intenzita porad. 

Získání nutných znalostí pro efektivnější manažerského rozhodování 

Management firmy není možné vyměnit. Jelikož se jedná o rodinný podnik, majitel se 

nechce postu ředitele vzdát. U podniku současné velikosti by také mohlo být obtížné 

zkušeného ředitele zaplatit. Vhodnější variantou se zdá být lepší vzdělání managementu. 

Jako zdroj pro vzdělávání mohou posloužit volně dostupné odborné články na internetu, 

jelikož jde o základní znalosti. Pro pokročilejší znalosti je vhodná odborná tištěná 

literatura. Ředitel by si na vzdělávání vyhradil jeden pracovní den (8 hodin).  

Definování jednotlivých úkonů předcházející každé poradě 

Finanční plánování se vypracovává na základě skutečných dat popisujících současný stav 

podniku. Tato data je třeba zajistit a zpracovat. Nezkušenější pracovník se systémem 

Gastrowin, ve kterém se evidují veškeré tržby a částečně i náklady, je obchodní manažer. 
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Data lze do systému snadno exportovat ve formátu .xlsx. Tato data musí být k dispozici 

minimálně týden před poradou, aby je bylo možné ještě zpracovat do jednotné tabulky a 

interaktivního grafu. Do těch se na poradě doplní poslední data a vznikne tak detailní 

popis současného stavu. Za zpracování dat bude zodpovědný finanční manažer, jelikož 

má s prací v Excelu největší zkušenosti. Pokud by z důvodu aktualizace vznikla změna 

formátu dat, musí obchodní manažer finančního manažera o této změně informovat. 

Export a kontrola dat by neměla zabrat více než půl hodiny. Zpracování dat nemělo trvat 

více než hodinu, pokud se budou vkládat do správně předem připraveného Excelu. Tvorba 

takového Excelu může zabrat i půl dne. Počítá se s hodinovou sazbou obchodního 

manažera 400 Kč a finančního manažera 300 Kč.  

Jak již bylo zmíněno, celý proces lze téměř zautomatizovat pomocí Power BI. 

Větší intenzita sledování finančních ukazatelů 

Dnes se pro manažerském rozhodování schází vedení jednou ročně. Z analýzy vyplývá, 

že tato intenzita není dostatečná, protože se během roku naplánuje mnoho dalších 

investic. Některé ukazatele (např. cash-flow) se tím tak změní, že naprosto neodpovídají 

plánům. Kratší intervaly porad by mohly vliv těchto změn značně omezit. 

Při ročním intervalu se finančním plánováním stráví jeden den. Pokud se interval zkrátí 

na čtvrtletí, neměly by porady trvat tak dlouho, a proto lze v případě čtvrtletních intervalů 

odhadnout časovou náročnost na čtyři hodiny. Kritické ukazatele (jako je například cash 

flow) lze sledovat i každý měsíc. V takovém případě se musí počítat s dalšími osmi 

schůzkami minimálně ředitele a finančního manažera na jednu hodinu. 



67 

 

 

Graf 3: Časová náročnost manažerského rozhodování dle jednotlivých intervalů 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při čtvrtletních intervalech má smysl plánovat finance na dalších 12 měsíců klouzavě. 

Vzhledem k tomu, že by bylo třeba pouze data aktualizovat a naplánovat další tři měsíce. 

Časová náročnost jedné schůzky by mohla být teoreticky ještě kratší.  

Přesné plány cash flow obvykle společnosti přináší finanční jistotu. Měsíční aktualizace 

není nutné dělat na pravidelné bázi. Stačí je zavést v těch kvartálech, kdy podniku hrozí 

finanční problémy. 

Zohlednění informační a bezpečnostní strategie při strategickém plánování 

Při strategickém uvažování by se měla řešit informační i bezpečnostní strategie. 

Zpracování do plánů nemusí být nijak obsáhlé, ale nesmí se zapomínat na omezené 

kapacity serverů a ostatní techniku. Dodatečné úpravy jsou nejen dražší, ale i méně 

efektivní. Odhalená rizika je možné dle jejich velikosti dopředu odstranit anebo alespoň 

pojistit.  

Informační a bezpečnosti strategie by měla zahrnovat plánování kontrol aktualizací SW. 

Navržení budgetu pro obnovu veškerého zařízení. Například pokud se odhaduje životnost 

laptopu ve firmě pěti let, je vhodné 1/5 pořizovací ceny ročně odkládat a rovnou 
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naplánovat datum jeho výměny. Takhle by se měly plánovat nejen výměny hardware pro 

informační technologie, ale i technologií výrobních.  

Pro přehlednost lze veškeré technologie evidovat například v Excelové tabulce, ze které 

se každý rok určí, jaké zařízení je nutné vyměnit nebo zajistit jeho údržbu. Pokud se pořídí 

nové zařízení, tak se musí do tabulky dopsat a při likvidaci nebo prodeji starého zařízení 

se původní zařízení musí vymazat. 

Zohlednění informační a bezpečnostní strategie při strategickém rozhodování bude asi o 

dvě hodiny náročnější. U rozhodování, které probíhá jednou ročně v zimě, zasedá celé 

vedení, které tvoří ředitel a manažeři. Jejich hodinové mzdy jsou 1000 Kč, 400 Kč a 300 

Kč.  

4.1.3 Změny ve způsobu vedení 

Analytická část také odhalila některé komplikace při vedení zaměstnanců. Většina 

pravidel se šíří pouze ústně a nejsou nikde sepsána, nejasnosti v zodpovědnostech matou 

podřízené pracovníky a absence výrobního manažera komplikuje delegování množství 

úkolů. 

Pravidla 

Podle analýzy z portálů ZEFIS jsou pravidla jednou z nejslabších stránek podniku, a to 

hlavně kvůli tomu, že pravidla nejsou vůbec sepsaná, což zapříčiňuje i jejich 

nedodržování. Bezpečnostní pravidla je tedy třeba sepsat. Měla by obsahovat vše, co lze 

po zaměstnancích následně vyžadovat a také sankce za jejich případné porušování. 

Sepsání bezpečnostní pravidel přinese nejen snazší kontrolu jejich dodržování, ale také 

zjednoduší proces zaškolování nových pracovníků. Kromě sepsání pravidel je třeba 

naplánovat systém kontrol a školení. Právě školení po pracovní době může být jedním ze 

sankcí za jejich nedodržování. 

Obecná pravidla, zahrnující i techniku a programy, je vhodné sepsat do směrnice. Taková 

pravidla zabrání zbytečným chybám, a navíc usnadní pořizování nového software, 

techniky apod., jelikož budou známy minimální požadavky na bezpečnost či jiné 

vlastnosti.  
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Pro sepsání těchto pravidel by bylo nutné využít služeb externího IT specialisty, který by 

si nechal zaplatit 5 000 Kč bez DPH. Zpracování svépomocí by nebylo užitečné, jelikož 

nikdo z personálu nezná současné možnosti techniky a bezpečnostní hrozby. Tato 

pravidla se musí minimálně každé dva roky aktualizovat. Sepsání aktualizace by se mělo 

vejít s náklady do poloviny sepsání pravidel nových. 

Postupy 

V analýzy 7S vyplynulo, že společnost nemá propracované postupy procesů. Chybějící 

dokumentace postupů procesů a systémů komplikuje delegování práce, jelikož si většina 

pracovníků sama nepamatuje, co má dělat. Z toho důvodu ředitel musí rozdávat úkoly po 

malých částech, a to ho zásadně zaneprázdňuje. Chybějící dokumentace také přináší 

riziko ztráty firemního know-how. Pokud nějaký pracovník z firmy odejde nebo se stane 

dlouhodobě pracovně neschopným, bude velmi obtížné ho nahradit. Bez dobře 

zdokumentovaných postupů se komplikuje i zaškolování nových pracovníků. 

Vzdělávání ředitele ve správném delegování práce 

Delegování zodpovědnosti neprobíhá mezi managementem správně. Způsobuje to 

zmatek a nižší efektivnost jejich procesů. Optimální delegování zodpovědnosti probíhá 

v okamžiku delegování úkolu. Je třeba vyjasnit za co je spolupracovník zodpovědný, jaký 

je jeho úkol, jaká se očekává kvalita odvedené práce a do kdy má být úkol splněn.  

Řešením může být například přečtení literatury o správném delegování úkolů. Pro získání 

základního přehledu postačí přečtení několika odborných článků na internetu. 

Pokročilejší vědomosti lze čerpat z knih. To spotřebuje cca 10 hodin. Jeho hodinová mzda 

je ve výši 1 000 Kč a protože se má v plánu vzdělávat takto jednou ročně. Jelikož jde o 

klíčovou schopnost podnikatele, je nutné se sebevzděláváním v této oblasti následně 

pokračovat a vracet se k ní.  

Školení a sepsání manuálu pro práci s Gastrowin 

Prodavači mají problémy při práci s počítačem, což nejen zpomaluje jejich práci, ale také 

přináší bezpečnostní rizika. Zaškolení pracovníci jsou nejen efektivnější, ale také 

proškolené pracovníky je výrazně snazší řídit. Navíc v případě, že nezaškolený personál 

způsobí nějakou škodu, není za ni zodpovědný. 
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Školení si může udělat vinařství samo využitím znalostí systému Gastrowin, které má 

obchodní manažer nebo jej outsourcovat na dodavatele systému. Součástí školení musí 

být i definování zodpovědnosti za data. 

Za školení by si vzal dodavatel 3 000 Kč a prodavačům by zabralo půl dne se školení 

účastnit a následně zpracovat nové informace. Jako náklady na hodinu jejich práce se bere 

200 Kč. Pokud by školil manažer obchodu, je třeba počítat s alespoň dvěma dny na 

přípravu a samotného školení, což by bylo nákladnější než outsourcing. 

Manuál pro základní obsluhu může zpracovat také dodavatel systému za 5 000 Kč bez 

DPH.  

Samotný IT manažer (při současném stavu manažer obchodu) již bývá pravidelně školen 

přímo dodavatelem systému. 

Kontrola aktivity uživatelů 

Pracovníkům, kteří z firmy odcházejí, se musí zrušit přístupy do IS. Pokud na to manažeři 

zapomínají, lze nastavit v systému Gastrowin, aby upozorňoval na neaktivní uživatele po 

60 dnech. Neuzavřené přístupy zásadně snižují bezpečnost celého systému. 

Vývoj automatizované kontroly neaktivních uživatelů by vyšel na 5 000 Kč bez DPH. 

Pokud se bude kontrola aktivity uživatelů vyvíjet zároveň se změnou bezpečnosti hesel, 

tak by celkové náklady měly být nižší. 

Základem by ovšem měl být přehledný systém nástupu a odchodu zaměstnance. 

Například formulář ve formě checklistu, kde se překontroluje splnění všech úkonů 

spojených s náborem nebo odchodem zaměstnance. Za odsouhlasení těchto kroků musí 

být zodpovědná osoba, která zaměstnance přijímá nebo se s nimi loučí. 
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Obrázek 9: Vzdálenost NAS serveru pro zálohy od sklepa pod farou 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle google.com/maps52) 

 

52 Google Maps [online]. 
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Obrázek 10: Detail polohy prodejny a sklepa pod farou 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle google.com/maps53)

 

53 Google Maps [online]. 
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4.2 Posouzení variant 

V této části budou zhodnoceny celkové náklady a přínosy návrhů. Náklady budou 

vyjádřeny v čisté současné hodnotě. Započítají se počáteční náklady i budoucí náklady 

pomocí odúročitele, při kterém se bude uvažovat s alternativní úrokovou mírou 10 % p.a.. 

Všechny ceny se uvedou bez DPH. Mzdy vlastních pracovníků se přepočítají jako 

náklady v Kč. Výpočty budou zohledňovat pouze náklady předpokládané v budoucích 

deseti letech. Inflace se nezohledňuje. 

Pro případné přijetí navrhované změny je třeba uvažovat nad náklady s co nejširšího 

kontextu. Pokud bychom nějaké náklady zanedbali snadno může dojít k tomu, že reálně 

dražší řešení bude vypadat jako levnější. Proto je třeba zohledňovat veškeré přímé 

náklady spojené se změnou, např. ceny hardware či jiných produktů, hodinové sazby 

externích pracovníků (IT specialista na zapojení serveru či vývojář Gastrowin apod.), ale 

také je důležité odhadnout změnu nepřímých nákladů. Například pravidelné školení 

zaměstnanců o základech IT bezpečnosti stojí i čas zaměstnanců, který je třeba zaplatit. 

Vzhledem k velké šířce navrhovaných změn se spočítá jedna kompletní varianta 

obsahující pouze minimální nutné změny a následně se zhodnotí náklady rozsáhlejších 

variant. 

Tabulka 7: Náklady minimálních variant návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ČSH počáteční náklady budoucí údržba 

Celkem 416 015 Kč 136 320 Kč 279 695 Kč 

Data 174 308 Kč 80 120 Kč 94 188 Kč 

Změna hlavního serveru 81 542 Kč 41 400 Kč 40 142 Kč 

server 40 129 Kč 20 000 Kč 20 129 Kč 

zapojení 30 097 Kč 15 000 Kč 15 097 Kč 

obchodní manažer 6 400 Kč 6 400 Kč 0 Kč 

údržba 4 916 Kč 0 Kč 4 916 Kč 

Zálohování pomocí NAS 21 666 Kč 1 720 Kč 19 946 Kč 

obnova serveru 9 377 Kč 0 Kč 9 377 Kč 

energie pro server 6 573 Kč 920 Kč 5 653 Kč 

údržba 5 716 Kč 800 Kč 4 916 Kč 

Zajištění záložního zařízení 6 019 Kč 3 000 Kč 3 019 Kč 

repasovaný notebook 6 019 Kč 3 000 Kč 3 019 Kč 
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Změna požadavků na hesla 7 000 Kč 7 000 Kč 0 Kč 

Vývoj změny 7 000 Kč 7 000 Kč 0 Kč 

Směrnice havarijních situací 800 Kč 800 Kč 0 Kč 

sepsání 800 Kč 800 Kč 0 Kč 

Školení kyberbezpečnosti 29 549 Kč 6 200 Kč 23 349 Kč 

Manažer financí 6 687 Kč 3 000 Kč 3 687 Kč 

stálý zaměstnanci 5 716 Kč 800 Kč 4 916 Kč 

brigádníci 17 147 Kč 2 400 Kč 14 747 Kč 

Skladové hosp. v Gastrowin 22 731 Kč 15 000 Kč 7 731 Kč 

repasovaný notebook 10 032 Kč 5 000 Kč 5 032 Kč 

tiskárna 4 157 Kč 3 000 Kč 1 157 Kč 

technika pro síť 5 542 Kč 4 000 Kč 1 542 Kč 

zapojení 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 

Nastavení zařízení 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 

změna nastavení 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 
    

Systém plánování 144 947 Kč 28 200 Kč 116 747 Kč 

Informační a bezpeč. Strategie 24 292 Kč 3 400 Kč 20 892 Kč 

čas managementu 24 292 Kč 3 400 Kč 20 892 Kč 

Získání nutných znalostí 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 

vzdělávání ředitele 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 

Příprava porady 15 489 Kč 3 200 Kč 12 289 Kč 

nutné úkony 14 289 Kč 2 000 Kč 12 289 Kč 

příprava excelu 1 200 Kč 1 200 Kč 0 Kč 

Čtvrtletní intervaly porad 97 166 Kč 13 600 Kč 83 566 Kč 

čas managementu 97 166 Kč 13 600 Kč 83 566 Kč 
    

Způsob vedení 96 761 Kč 28 000 Kč 68 761 Kč 

Směrnice pravidel IT 12 315 Kč 5 000 Kč 7 315 Kč 

sepsání externím specialistou 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 

aktualizace 7 315 Kč 0 Kč 7 315 Kč 

Zlepšení způsobu delegování  71 446 Kč 10 000 Kč 61 446 Kč 

Vzdělávání ředitele 71 446 Kč 10 000 Kč 61 446 Kč 

Školení pro práci s Gastrowin 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 

skolení od externího special. 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 

čas prodavačů 1 600 Kč 1 600 Kč 0 Kč 

sepsání manuálu (exter. s.) 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 

Kontrola aktivity uživatelů 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 

vývoj automatizované kontroly 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 
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Zálohování pomocí NAS serveru nevyžaduje počáteční investici do serveru, protože se 

server už využívá. Je ovšem nutné počítat s obnovou serveru za dva roky. Současný server 

byl pořízen před dvěma lety a počítá se s životností pět let. Také se nesmí přehlédnout 

náklady na údržbu a elektřinu. Dle výrobce se počítá s průměrnou spotřebou 15 W. 

Čtvrtletní setkávání managementu by ve skutečnosti mohlo být méně nákladné, protože 

veškeré náklady tvoří čas zúčastněných a ten by mohl být kratší, protože se bude více 

dbát na přípravu porad. 

Rozsáhlejší varianty návrhů 

Tabulka 8: Náklady rozsáhlejších variant návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ČSH počáteční náklady budoucí údržba 

Celkem 7 655 Kč 5 480 Kč 2 175 Kč 

Bezpečnější zálohování 12 628 Kč 3 080 Kč 9 548 Kč 

Outsourcing Faster CZ 34 294 Kč 4 800 Kč 29 494 Kč 

úspora – NAS server -9 377 Kč 0 Kč -9 377 Kč 

úspora – energie pro server -6 573 Kč -920 Kč -5 653 Kč 

úspora – údržba -5 716 Kč -800 Kč -4 916 Kč 

Automatické zpracování dat -7 373 Kč 0 Kč -7 373 Kč 

Nastavení Power BI 2 400 Kč 2 400 Kč 0 Kč 

úspora – příprava Excelu -1 200 Kč -1 200 Kč 0 Kč 

úspora – nutné úkony -8 573 Kč -1 200 Kč -7 373 Kč 

Zabránění připojování zařízení 2 400 Kč 2 400 Kč 0 Kč 

výroba fyzické bariéry 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 

instalace 400 Kč 400 Kč 0 Kč 

 

Zálohování pomocí datového skladu od Fasteru by vyšlo společnost v následujících deseti 

letech na 34 294 Kč, což ale není skutečné zvýšení nákladů. Při využívání této varianty 

odpadají náklady na obnovování serveru, energii a údržbu. Skutečný nárůst nákladů je 

tedy asi 1/3. 

Správné nastavení Power BI pro automatizované zpracování dat by trvalo finančnímu 

manažerovi možná celý pracovní den, protože nemá takové zkušenosti s tímto 

programem jako s Excelem. Počáteční investice se ale velmi brzy vrátí, protože se ušetří 

čas přípravy každé schůzky. Varianta s Power BI vychází tak dobře, že nemá smysl 
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počítat náklady spojené s programováním nových funkcí do Gastrowin, protože využití 

Power BI má ještě navíc širší možnosti. 

V nákladech 2000 Kč na výrobu bedny je započítaný materiál i čas skladníka, který by 

bednu mohl vyrobit. 

Tabulka 9: Náklady skrz měsíční kontroly cash-flow 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

ČSH počáteční náklady budoucí údržba 

měsíční kontroly cash flow 74 303 Kč 10 400 Kč 63 903 Kč 

čas managementu 74 303 Kč 10 400 Kč 63 903 Kč 

 

Měsíční kontroly cash-flow zobrazuje oddělená tabulka, protože tak krátké intervaly jsou 

nutné pouze v případě finančních problémů. Ty nelze ovšem předpovídat, a tak nelze 

spočítat reálnou výši nákladů měsíčních kontrol v následujících deseti letech. 

Nahrazení serveru virtuálním serverem 

Tabulka 10: Nahrazení vlastního serveru virtuálním serverem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  ČSH počáteční náklady budoucí údržba 

využití virtuálního serveru 93 384 Kč -12 100 Kč 105 484 Kč 

VPS od Faster CZ 143 606 Kč 20 100 Kč 123 506 Kč 

licence Windows server 25 720 Kč 3 600 Kč 22 120 Kč 

záložní internet 21 434 Kč 3 000 Kč 18 434 Kč 

úspora – vlastní server -40 129 Kč -20 000 Kč -20 129 Kč 

úspora – zapojování  -30 097 Kč -15 000 Kč -15 097 Kč 

úspora – údržba -5 716 Kč -800 Kč -4 916 Kč 

úspora – energie -21 434 Kč -3 000 Kč -18 434 Kč 

 

Pro zajištění nejlepší možné bezpečnosti a dostupnosti dat by bylo vhodné využít 

virtuálního serveru například od Faster CZ. Využití VPS místo vlastního serveru je však 

pro Vinařství Holánek dražší o téměř 100 000 Kč bez DPH. 

Dopad na cash-flow 

Navrhované změny jsou v čisté současné hodnotě dohromady za více než 500 000 Kč. 

Není ovšem nutné všechny provádět okamžitě, a navíc celkové počáteční náklady všech 

návrhů dohromady nedosahují ani 150 000 Kč. 
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4.3 Výběr optimálního řešení 

Za optimální řešení považuji změnu a přesun hlavního serveru pořízením vlastního 

fyzického zařízení a využití záloh v datovém skladu od Faster CZ. Provoz ve Vinařství 

Holánek není až tak rychlý, aby bylo nutné investovat extra 93 384 Kč v ČSH do 

virtuálního serveru. Případnou ztrátu lokálních dat by bylo možné snadno vyřešit 

využitím záloh v datovém skladu. 

Zpracování dat na porady je jednoznačně výhodnější částečně automatizovat pomocí 

Power BI, jelikož tato varianta vychází v ČSH o 7 373 Kč lépe než varianta s Excelem. 

Navíc se díky tomu uvolní kapacity klíčových osob, a ty se tak mohou věnovat 

důležitějším činnostem. 

Investici do bedny k PC, která zabrání připojovat externí média, lze jistě doporučit. Jde o 

zanedbatelnou investici ve výši 2 000 Kč a spolehlivě zabrání tato média připojit. I když 

dnes nikdo do počítačů v prodejně nic nepřipojuje, je to dobrá prevence. 

Všechny ostatní návrhy bych řešil základními variantami popsanými v první tabulce. 

Pokud by se opakovaly problémy s cash-flow, lze dočasně zkrátit intervaly porad pro 

sledování cash-flow na měsíc, ale obecně to nemá význam. 

4.4 Návrh implementace 

Všechny návrhy z vybraného řešení není možné realizovat v jeden okamžik. Omezené 

jsou časové kapacity lidí, kteří se mají na realizaci podílet a omezen je i kapitál, který je 

na to možné v současné uvolnit. Za dva měsíce navíc začíná hlavní sezona, kde by některé 

změny mohly ochromit provoz. Rozložení změn v čase je zobrazené 

v následujícím harmonogramu implementace. 

V jednotlivých buňkách tabulky jsou znázorněny měsíce, kdy bude nutné na změně 

pracovat. Na konci tabulky, ve sloupci B, jsou označeny ty změny, ke kterým se bude 

nutné vracet i v budoucnu, či budou vyžadovat pravidelnou údržbu. 
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Tabulka 11: Harmonogram implementace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2020 2021 
B 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Vzdělávání – finanční plánování                                          

Vzdělávání – delegování                      

Změna a přesun hlavního serveru                      

Nastavení zařízení                      

Zajištění záložních zařízení                      

Nastavení zálohování                                          

Změna způsobu přípravy porad                      

Příprava Power BI                      

Čtvrtletní porady                                          

Řešení IT a bezp. Strategie                      

Školení kyberbezpečnosti                                          

Školení Gastrowin                      

Sepsání manuálu Gastrowin                      

Změna požadavků na hesla                      

Skladové hosp. v Gastrowin                                          

Oddělení počítačů v prodejně                      

Výroba a instalace bedny                      

Sepsání pravidel                                          

Tvorba systému nástupu a odchodu                                          

Vývoj kontroly aktivity uživatelů                                          

Sepsání postupů                      

Sepsání směrnice HS                      
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4.4.1 Popis Harmonogramu  

Za včasné provedení všech změn zodpovídá finanční manažer, autor této práce. Bude 

přitom úzce spolupracovat s ředitelem vinařství. 

Květen 

Již dnes začal ředitel se sebevzděláváním finančního plánování a delegování. Čte knihu 

o motivaci zaměstnanců a zjišťuje, jaké ukazatele jsou klíčové pro sledování finančního 

zdraví podniku. Během května měl také externí IT specialista zprovoznit nový server a 

přitom správně nastavit všechna zařízení tak, jak je to popsané v dílčích návrzích na 

zlepšení. U něj se také objedná záložní laptop. 

Červen 

Následující měsíc by měl externí IT specialista dodat záložní zařízení. Začne se řešit 

zálohování v datovém skladu Faster CZ. Jelikož se očekává příliv volného kapitálu 

z prodeje jedné nemovitosti, musí se management sejít a sestavit si nový finanční plán 

dříve, než se volné prostředky někam bezhlavě investují. Tomu předchází změna způsobu 

přípravy porad a napojení Power BI na data na serveru. Před začátkem porady musí být 

k dispozici nachystaný první výstup z Power BI. 

Červenec 

V červenci již začne naplno sezona a ve Vinařském dvoře na faře budou pracovat 

brigádníci. Ti budou společně s prodavači proškoleni na kyberbezpečnost. Dodavatel 

Gastrowin prodavače také proškolí pro práci s Gastrowin, při které začne zpracovávat 

manuál a změní požadavky na hesla. Skladník by měl během tohoto měsíce dostat 

zprovozněné zařízení pro evidenci skladového hospodářství ve firemním IS. 

Srpen až říjen 

Další tři měsíce bývají vrcholem sezony, takže lze očekávat vyčerpání kapacit většiny 

pracovníků a nebude vhodné žádné změny zavádět, protože by to mohlo ohrozit už tak 

zatížený provoz. Nesmí se zapomenout na krátkou zářijovou poradu.  

Konec roku 

Na konci roku, po skončení sezony bude zase prostor pro zavedení zbytku změn. 

V listopadu bude možné oddělit funkce počítačů v prodejně a naistalovat tam bednu, která 
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zabrání připojovat externí media. Externí specialista společně s ředitelem by měli sepsat 

pravidla pro IT i obecné fungování. Vytvoří se dokumentace pro zpřehlednění nástupů a 

odchodů pracovníků. U dodavatele IS se objedná kontrola aktivity uživatelů a začnou se 

sepisovat pracovní postupy. Během prosincové porady se musí probrat i informační a 

bezpečnostní strategie. Ty by se ovšem měly sepisovat průběžně, aby se tak vytvořila 

znalostní databáze společnosti. Obchodní manažer by měl mít také dost času na sepsání 

směrnice pro řešení havarijních situací.  

Budoucnost 

Ředitel se rozhodl, že se bude pravidelně vzdělávat v tom, jak správně delegovat práci, 

čili by se k tomu měl alespoň jednou ročně vracet. Vždy před začátkem sezony by se měla 

provést údržba serveru. Stejně tak by se mělo opakovat školení kyberbezpečnosti. Porady 

budou probíhat čtvrtletně a jednou za rok se navíc rozebere informační a bezpečnostní 

strategie. Pravidla je vhodné aktualizovat alespoň každé dva roky a jak už bylo zmíněno 

pracovní postupy by se měli dokumentovat neustále. 

4.5 Ekonomické zhodnocení vybraného řešení 

Informační systémy jsou specifické v tom, že jejich přínosy nejsou občas příliš vidět. 

Například návratnost investic do informačních systémů se v podstatě nedá vypočítat. I 

tak má jejich správné fungování na firmu zásadní vliv. Pokud by správně nefungovaly, 

neprobíhaly by ve společnosti správně ani informační toky.54 To by mohlo (zejména u 

větších společností) celou organizaci ochromit. 

4.5.1 Náklady 

V následující tabulce jsou znázorněny celkové náklady vybraného řešení dle počátečních 

a budoucích pravidelných nákladů. Pro lepší představu jsou budoucí náklady uvedeny 

v čisté současné hodnotě.  

 

54 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 
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Tabulka 12: Ekonomické zhodnocení vybraného řešení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

počáteční náklady budoucí náklady 

Vzdělávání – finanční plánování 8 000 Kč 0 Kč 

Vzdělávání – delegování  10 000 Kč 61 446 Kč 

Změna hlavního serveru 41 400 Kč 40 142 Kč 

Nastavení zařízení 5 000 Kč 0 Kč 

Zajištění záložního zařízení 3 000 Kč 3 019 Kč 

Zálohování u Faster CZ 3 080 Kč 9 548 Kč 

Zpracování dat pomocí Power BI 0 Kč -7 373 Kč 

Čtvrtletní intervaly porad 13 600 Kč 83 566 Kč 

Informační a bezpeč. Strategie 3 400 Kč 20 892 Kč 

Školení kyberbezpečnosti 6 200 Kč 23 349 Kč 

Školení a manuál pro Gastrowin 8 000 Kč 0 Kč 

Změna požadavků na hesla 7 000 Kč 0 Kč 

Skladové hosp. v Gastrowin 15 000 Kč 7 731 Kč 

Výroba a instalace bedny 2 400 Kč 0 Kč 

Sepsání pravidel 5 000 Kč 7 315 Kč 

Vývoj kontroly aktivity uživatelů 5 000 Kč 0 Kč 

Sepsání směrnice HS 800 Kč 0 Kč 

 

Budoucí náklady spojené se zpracováváním dat pomocí Power BI jsou záporné, protože 

časová náročnost tohoto procesu je menší než při využití excelu a tím šetří náklady na 

pracovníky. 

Celkové počáteční náklady vybraného řešení dosahují 136 880 Kč. V následujících deseti 

letech lze očekávat další investice ve výši 249 635 Kč v ČSH.  

Při celkovém zvýšení efektivnosti informačního systému může dojít k další časovým 

úsporám a náklady tak mohou být nižší. 

4.5.2 Přínosy 

Přínosy řešení si vzhledem k množství navrhovaných změn rozdělíme do třech skupin: 

- Kvalita a dostupnost dat,  

- Efektivita plánování, 

- Vedení zaměstnanců, 
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které si níže více rozebereme. 

Kvalita a dostupnost dat 

Vedení vinařství v posledních letech ztrácelo přehled o některých dějích. V rychle 

rostoucím podniku přestalo být možné sledovat veškeré dění na vlastní oči a držet vše 

v hlavě. Po zavedení povinnosti evidovat tržby pomocí EET se ředitel rozhodl pro větší 

investici než jen zavedení elektronických pokladen. Provozování systému Gastrowin, 

který umožňuje pokročilé evidování skladového hospodářství a detailní přehledy tržeb, 

se ukázalo jako krok správným směrem. S výhodami ve formě lepšího přehledu o 

peněžních tocích a pohybu zboží ovšem přišlo i několik povinností, které byly dlouhou 

dobu ignorovány. 

Současný provoz informačního systému naprosto nedostatečně řeší bezpečnost dat. 

Aplikace navržených změn neporovnatelně zvýší celkovou úroveň informační 

bezpečnosti ve vinařství. Zejména provozování serveru s daty uloženými pouze lokálně 

by se dalo nazvat přímo hazardem. 

Kromě zvýšení bezpečnosti, by mělo dojít i k ujasnění zodpovědnosti za data. Přechod 

s veškerými daty ze skladového hospodářství do Gastrowin navíc zlepší přehled o 

pohybech zboží ještě více než doposud a umožní tak přesnější plánování výroby. 

Efektivita plánování 

Aktuální způsob plánování byl spolehlivý jen v některých oblastech. V posledních 

měsících se ale ukazuje, že finanční plánování probíhá naprosto špatně, a hlavně se 

k vytvořeným plánům pravidelně nevracelo. Management tak při některých investicích 

nezohlednil možnosti firmy a došlo k investicím, které zapříčinily současné finanční 

problémy. 

Samotné častější setkávání vedení pro manažerské rozhodování by tento problém mohlo 

vyřešit. Průběh porad býval však tak zmatený, že to vyvolávalo odpor k častějšímu 

scházení. Získání základních znalostí a správná příprava porad by měla průběh zlepšit a 

tím by mohla vzrůst i ochota managementu setkávat se.  

Aby se neopakovaly problémy se špatným stavem IT infrastruktury, navrhuje se řešit 

během porad informační a bezpečnostní strategii podniku. 
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Způsob vedení 

Způsob, jakým ředitel a zbytek managementu vede svoje podřízené není špatný. 

Podřízení jsou vesměs s tímto způsobem spokojení. Problém spočívá v efektivitě 

současného způsobu. Většina pracovníků pořádně neví, co má člověk na jejich pozici za 

povinnosti a zodpovědnosti, a tak vedoucí musí úkoly zadávat po částech, což ho zatěžuje 

časově i psychicky.  

Sepsání pravidel a postupů by mohlo zpřehlednit celý proces a tím vedení usnadnit. 

Změna způsobu delegování by mohla umožnit jasnější a důstojnější způsob komunikace 

mezi vedoucím a podřízeným. Proškolení pracovníci budou jistě samostatnější při řešení 

drobnějších problémů. Kontrola aktivity uživatelů by měla zlepšit celkovou bezpečnost a 

přehled o pracovnících ve firmě. 
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Závěr 

Cílem práce bylo na základě provedené analýzy současného stavu vyřešení problému 

s dostupností dat pro manažerské rozhodování ve firmě.   

V analytické části – kapitola č. 3 byly vypracovány analýzy vnějšího prostředí SLEPTE 

a Porterův model pěti sil a analýza vnitřního prostředí 7S. Informační systém Gastrowin 

byl podroben systému ZEFIS, díky čemuž vyplynuly klíčové nedostatky informačního 

systému. Nakonec bylo vše shrnuto ve SWOT analýze. Z analýz také vyplynulo, že 

problém není pouze v dostupnosti dat, ale také v jejich špatném zpracovávání a 

způsobu jejich sběru. Také neefektivní způsob vedení pracovníků vyčerpává časové 

kapacity managementu, a to má za následek způsobování chyb při manažerském 

rozhodování. 

Návrhová část – kapitola č. 4 obsahuje návrhy změn pro oblasti bezpečnosti a dostupnosti 

dat, systému manažerského plánování a vedení pracovníků. Po ekonomickém zhodnocení 

jednotlivých návrhů bylo vybráno vhodné kompletní řešení. To se již při psaní této práce 

realizuje. Na konci kapitoly jsou popsané přínosy finálního řešení, jimiž je především 

zvýšení kvality a dostupnosti dat. Zvýšení efektivity plánování a způsobu vedení navíc 

přispívá ke zlepšení procesu manažerského rozhodování. 

Smyslem všech návrhů bylo (vzhledem k současné finanční situaci podniku) docílit 

dlouhodobého zlepšení situace při co nejnižších nákladech, aby je bylo možné realizovat 

a nějakého výsledku tak dosáhnout. 

Využitelnost některých návrhů se ukazuje již při jejich zavádění. V plánu Vinařství 

Holánek je zavést postupně celé navrhované řešení popsané v této práci. Skutečné přínosy 

a dodržování změn se však projeví až po delší době. 
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